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Kính gửi:  

 

Bệnh viện đa khoa khu vực và các Trung tâm 

Y tế trong tỉnh. 

 

  
 Thực hiện chức năng chỉ đạo tuyến do Bộ Y tế và Sở Y tế chỉ đạo; để có cơ 

sở lập kế hoạch chỉ đạo tuyến năm 2022, Bệnh viện đa khoa tỉnh đề nghị quý Trung 

tâm y tế,  bệnh viện lập kế hoạch yêu cầu hỗ trợ tuyến đối với Bệnh viện đa khoa 

tỉnh trong năm 2022. Nội dung yêu cầu xin được trình bày theo mẫu dưới đây: 
 

KẾ HOẠCH YÊU CẦU HỖ TRỢ TUYẾN NĂM 2022 

ĐƠN VỊ : ………………………. 

 

1. Kế hoạch chuyển giao kỹ thuật: 
 

STT Kỹ thuật cần 

chuyển giao 

Thời gian 

triển khai 

Nhân lực hiện có Trang thiết 

bị hiện có 

Ghi chú 

1      

2      

      
 

2. Kế hoạch đào tạo tại Bệnh viện đa khoa tỉnh: 
 

STT Lĩnh vực đào tạo Thời gian 

thực hiện 

Đối tượng đào tạo Số lượng 

đào tạo 

Ghi chú 

1      

2      

      
 

3. Kế hoạch đào tạo, hội chẩn trực tuyến tại Bệnh viện đa khoa tỉnh: 
 

STT Lĩnh vực đào tạo Thời gian 

thực hiện 

Đối tượng đào tạo Số lượng 

đào tạo 

Ghi chú 

1      

2      

      

 

* Các đề nghị khác về chỉ đạo tuyến: 
  .........................................................................................................................................  
 

 Để kế hoạch chỉ đạo tuyến năm 2022 có tính khả thi cao, đề nghị quý Trung 



2 

tâm y tế, bệnh viện cần xem xét kỹ khi đề xuất nội dung yêu cầu. Cần dựa vào điều 

kiện về nhân lực và trang thiết bị của đơn vị mình để đề xuất. 

 Kế hoạch yêu cầu xin gửi về Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định (106-Nguyễn 

Huệ, Quy Nhơn) trước ngày 18 tháng 12 năm 2021. 

  Rất mong sự hợp tác của quý đơn vị./.  

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Bệnh viện; 

- Lưu:VT, KHTH - CĐT. 
 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Hoành Cường 
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