
 

SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄  ̄

Số:          /BVĐKT-KHTH-CĐT 

V/v đề nghị báo cáo hoạt động công 

tác tuyến năm 2022 và đăng ký nhu 

cầu hỗ trợ, chuyển giao kỹ thuật 

năm 2023 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄  

Bình Định, ngày      tháng 12 năm 2022 

 

Kính gửi:  

- Bệnh viện đa khoa Khu vực Bồng Sơn; 

- Trung tâm Y tế huyện, thị xã; 

- Bệnh viện Bình Định; 

- Bệnh viện đa khoa Hòa Bình. 

 

Để tổng hợp số liệu báo cáo công tác tuyến năm 2022 và đăng ký nhu cầu 

hỗ trợ đào tạo, chuyển giao kỹ thuật năm 2023 tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình 

Định. 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định đề nghị các đơn vị trên báo cáo số liệu 

công tác tuyến năm 2022 và đăng ký nhu cầu hỗ trợ đào tạo, chuyển giao kỹ thuật 

năm 2023 theo mẫu Phụ lục đính kèm gửi về phòng KHTH – CĐT (bộ phận Chỉ 

đạo tuyến) theo địa chỉ mail: chidaotuyenbinhdinh@gmail.com hoặc qua Zalo 

BS.CKII. Nguyễn Quốc Tính, số điện thoại 0903570682 trước ngày 10 tháng 12 

năm 2022./. 

Trân trọng cảm ơn! 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Bệnh viện; 

- Lưu:VT, KHTH-CĐT. 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

Nguyễn Hoành Cường 
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Phụ lục 

(Kèm theo Công văn Số:          /BVĐKT-KHTH-CĐT ngày 01 tháng 12 năm 2022 về 

việc đề nghị báo cáo hoạt động công tác tuyến năm 2022 và đăng ký nhu cầu hỗ trợ, 

chuyển giao kỹ thuật năm 2023) 

I. BÁO CÁO SỐ LIỆU CÔNG TÁC TUYẾN NĂM 2022 

1. Số lượt bệnh nhân chuyển tuyến đến Bệnh viện ĐK tỉnh Bình Định năm 

2022 

2. Hoạt động đào tạo 

- Cử cán bộ tham gia đào tạo ngắn hạn tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định 

Stt Nội dung đào tạo 
Trình độ chuyên môn 

Số lượng 
Thời gian 

đào tạo Bác sỹ ĐD/HS/KTV 

1 
Nâng cao chuyên 

môn lĩnh vực…. 
 

 
  

2      

- Cử cán bộ tham gia tập huấn chuyên môn tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định 

Stt Nội dung tập huấn 
Trình độ chuyên môn 

Số lượng 
Thời gian 

đào tạo Bác sỹ ĐD/HS/KTV 

1 
Tập huấn chương 

sốt xuất huyết… 
 

 
  

2      

3. Nhận chuyển giao kỹ thuật từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định 

Stt Tên Kỹ thuật nhận chuyển giao Thời gian 

1   

2   

4. Nhận hỗ trợ công tác chuyên môn 

Stt Tên chuyên ngành nhận hỗ trợ Thời gian 

1   

2   
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II. ĐĂNG KÝ NHU CẦU HỖ TRỢ, CHUYỂN GIAO KỸ THUẬT NĂM 2023 

1. Nhu cầu hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định 

Stt Tên nhu cầu cần hỗ trợ, chuyển giao kỹ thuật Thời gian 

1   

2   

   

   

2. Nhu cầu hỗ trợ công tác chuyên môn 

Stt Tên chuyên ngành nhận hỗ trợ Thời gian 

1   

2   
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