
UBND TỈNH AN GIANG 
SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:            /SYT-NVY 

V/v khảo sát thực trạng chăm sóc 

sức khoẻ tâm thần 

      An Giang, ngày  01  tháng  12 năm 2022 

 

Kính gửi:  

     - Bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh; 

     - Bệnh viện Sản Nhi An Giang; 

     - Bệnh viện Đa khoa tư nhân; 

     - Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố. 

 

Thực hiện Công văn số 1577/KCB-NV ngày 30 tháng 11 năm 2022 của Cục 

Quản lý Khám, chữa bệnh - Bộ Y tế về việc khảo sát thực trạng chăm sóc sức khoẻ 

tâm thần.  

Việc khảo sát thực trạng công tác chăm sóc sức khoẻ tâm thần tại các cơ sở y 

tế, làm căn cứ xây dựng Đề án tăng cường năng lực hệ thống chăm sóc sức khoẻ 

tâm thần. Sở Y tế các đơn vị thực hiện một số nội dung sau: 

1. Thu thập thông tin và điền trên bản giấy của Phiếu khảo sát (kèm theo Công 

văn số 1577/KCB-NV), sau đó nhập thông tin trên Phiếu khảo sát bản trực tuyến 

trước ngày 08/12/2022 như sau: 

 - Các Bệnh viện công lập và tư nhân, Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố: 

truy cập đường link: https://ee.humanitarianresponse.info/x/Ey687ceC 

 - Trạm y tế xã, phường, thị trấn (do Trung tâm Y tế lựa chọn, mỗi huyện 02 

Trạm) truy cập đường link: https://ee.humanitarianresponse.info/x/LQjbEXdT. 

2. Các Bệnh viện; Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố; kể cả Trạm Y tế cung 

cấp thông tin cán bộ đầu mối (họ tên, chức vụ, điện thoại, email) theo đường link: 

http://bit.ly/3ELTzKg trước ngày 06/12/2022. 

* Ghi chú: Khi cần thêm thông tin, đề nghị liên hệ Cục QLKCB: BS. Nguyễn 

Thị Dung - ĐT: 0365928344, email: dungnt.kcb@moh.gov.vn và CN. Đỗ Thị Thư – 

ĐT: 0984723924, email: dothu156@gmail.com. 

Đề nghị các đơn vị thực hiện./. 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BGĐ Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Quang Hiền  

https://ee.humanitarianresponse.info/x/Ey687ceC
https://ee.humanitarianresponse.info/x/LQjbEXdT
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