
BỘ Y TẾ 

CỤC QUẢN LÝ  

KHÁM, CHỮA BỆNH 

Số:        /KCB – QLCL&CĐT  
V/v Hướng dẫn điều chỉnh bằng 

chứng đánh giá Tiêu chí D3.3 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày    tháng    năm 2021 

 

Kính gửi:   

 - Các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và thuộc trường Đại học; 

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Y tế các Bộ, ngành. 

 

 Ngày 07/01/2021, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đã có công văn số 

16//KCB – QLCL&CĐT v/v Hướng dẫn kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh 

viện và khảo sát HLNB, NVYT năm 2020. Trong quá trình triển khai đánh giá, 

nhiều bệnh viện chỉ đạt mức 1 của tiêu chí D3.3 do không đánh giá Bộ tiêu chí 

bệnh viện an toàn và cập nhật thông tin ít nhất 01 lần trong 01 tháng. 

Sau khi nhận được thông tin, nguyện vọng của các đơn vị, Cục Quản lý 

Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị thực hiện các việc sau: 

1. Sở Y tế và các bệnh viện rút kinh nghiệm sâu sắc trong việc triển khai 

các văn bản chỉ đạo của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế và văn bản của 

Ban chỉ đạo Quốc gia về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.  

2. Điều chỉnh yêu cầu bằng chứng số 4 cho đánh giá tiêu chí D3.3:  

Có đánh giá Bộ tiêu chí bệnh viện an toàn Phòng chống dịch COVID-19 

và dịch bệnh viêm đường hô hấp, có nhập kết quả trên phần mềm trực tuyến ít 

nhất 01 lần trước ngày 31/10/2020.  

- Bệnh viện thực hiện từ 0 đến 2 hoạt động: đánh giá ở mức 1; 

- Bệnh viện thực hiện được 3 hoạt động: đánh giá tối đa ở mức 2. 

Toàn bộ các nội dung khác cho đánh giá tiêu chí D3.3. được giữ nguyên. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Các đ/c Thứ trưởng (để b/c); 

- Các đ/c Phó Cục trưởng (để p/h chỉ đạo); 

- Cổng TTĐT BYT, Trang TTĐT Cục QLKCB; 

- Lưu: VT, QLCL&CĐT. 

CỤC TRƯỞNG 

  

 

 

 

 

Lương Ngọc Khuê 
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