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BỘ Y TẾ 

CỤC QUẢN LÝ 

 KHÁM, CHỮA BỆNH 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Số:        /KCB-QLCL&CĐT 
V/v góp ý dự thảo Thông tư Quy 

định việc xét tặng Giải thưởng Quốc gia 

Chất lượng Khám, chữa bệnh  

 

Hà Nội, ngày      tháng   năm 2020 

 

 

               Kính gửi:  

- Các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế; 

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

- Y tế các Bộ, ngành; 

- Các bệnh viện thuộc trường Đại học. 

 

Nhằm mục đích tăng cường hơn nữa hiệu quả của công tác quản lý chất 

lượng thông qua việc thúc đẩy, động viên kịp thời các tập thể, cá nhân, Bộ 

trưởng Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 2741/QĐ-BYT ngày 30/6/2020 về 

việc thành lập Ban soạn thảo Thông tư Quy định việc xét tặng Giải thưởng Quốc 

gia Chất lượng Khám chữa bệnh.  Đến nay, Ban soạn thảo tiếp tục lấy ý kiến các 

đơn vị liên quan và thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập để hoàn chỉnh dự thảo 

Thông tư nói trên theo quy định (Dự thảo Thông tư được gửi kèm theo).  

Cục Quản lý khám, chữa bệnh, Bộ Y tế trân trọng đề nghị: Giám đốc Sở 

Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc các bệnh viện, viện 

có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế, Thủ trưởng Y tế các Bộ, Ngành nghiên cứu 

Dự thảo và cho ý kiến góp ý xây dựng để hoàn thiện Dự thảo Thông tư Quy định 

việc xét tặng Giải thưởng Quốc gia Chất lượng Khám chữa bệnh. 

Các đơn vị gửi ý kiến góp ý bằng văn bản về Cục Quản lý Khám, chữa 

bệnh, Bộ Y tế, 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội theo đường công văn và thư 

điện tử (luongdh.kcb@moh.gov.vn) trước ngày 07/12/2020./.  

Nơi nhận:  

- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn (để b/c); 

- Lưu: VT, QLCL&CĐT. 

 

CỤC TRƯỞNG 
 

 

 

 

 

 

 

Lương Ngọc Khuê  
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