
 

 

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH 

SỞ Y TẾ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /SYT-NVY Bình Định, ngày       tháng 7 năm 2022 

V/v cập nhật tài liệu chuyên môn 

về Phiếu chẩn đoán nguyên nhân 

tử vong tại các cơ sở KBCB 

 

 

Kính gửi:  

 - Các đơn vị khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở; 

 - Bệnh viện Bình Định; 

 - Bệnh viện đa khoa Hòa Bình. 

 

Thực hiện Quyết định số 1921/QĐ-BYT ngày 12/7/2022 của Bộ Y tế về 

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

khám chữa bệnh (đính kèm), 

Sở Y tế đề nghị các đơn vị tổ chức phổ biến, hướng dẫn thực hiện việc ghi 

chép Phiếu chẩn đoán nguyên nhân tử vong tại đơn vị theo đúng quy định của 

Bộ Y tế tại Thông tư số 24/2020/TT-BYT ngày 28/12/2020 quy định về Phiếu 

chẩn đoán nguyên nhân tử vong, cấp Giấy báo tử và thống kê tử vong tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh và Quyết định số 1921/QĐ-BYT ngày 12/7/2022 hướng 

dẫn ghi Phiếu chẩn đoán nguyên nhân tử vong tại các cơ sở khám chữa bệnh; 

trong đó lưu ý việc phân công trách nhiệm cho nhân sự, khoa phòng, bộ phận 

nhằm tổ chức thực hiện quy trình báo cáo phiếu chẩn đoán nguyên nhân tử vong 

đúng quy định hiện hành. 

 

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện./.  

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Trang TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, NVY. 

 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Lê Quang Hùng 
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