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SỞ Y TẾ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:            /SYT-NVY 

V/v thực hiện theo hướng dẫn ghi Phiếu 

chẩn đoán nguyên nhân tử vong tại các cơ 

sở khám chữa bệnh 

An Giang, ngày     tháng 07 năm 2022 

 

 

 

 

       Kính gửi:  

-   Bệnh viện công lập và tư nhân; 

-   Trung tâm Y tế huyện, thị, thành. 

 

Ngày 12/07/2022, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 1921/QĐ-BYT về việc 

ban hành hướng dẫn ghi Phiếu chẩn đoán nguyên nhân tử vong tại các cơ sở khám 

chữa bệnh.  

Sở Y tế đề nghị các đơn vị thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế (đính kèm 

Quyết định số 1921/QĐ-BYT), trong đó lưu ý một số nội dung trong Phiếu chẩn 

đoán nguyên nhân tử vong: 

          - Chỉ ghi một chẩn đoán/nguyên nhân trên một dòng. 

- Viết chữ rõ ràng, không gạch xoá. 

- Không viết tắt, tên bệnh/chẩn đoán cần được viết đầy đủ rõ ràng.  

- Thông tin chẩn đoán phải được ghi đầy đủ và rõ nghĩa.  

- Luôn luôn kiểm tra tính chính xác của tất cả các thông tin ghi trên giấy 

chứng nhận. 

 - Không cần ghi các thông tin như kết quả xét nghiệm hoặc các nội dung 

không liên quan đến chẩn đoán nguyên nhân tử vong.  

- Tìm mã ICD-10 phù hợp, trong mã hoá tử vong chấp nhận các mã 

3 chữ số. 

 - Xác định các khoảng thời gian từ khi xảy ra sự kiện, bệnh lý đến 

khi tử vong. 

Đề nghị các đơn vị thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BGĐ Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY. 

GIÁM ĐỐC 
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