
BỘ Y TẾ 

CỤC QUẢN LÝ 

KHÁM, CHỮA BỆNH 

 

Số:           /KCB - NV 
V/v: góp ý dự thảo Thông tư 

quy định tổ chức khám bệnh, 

chữa bệnh tâm thần trong các 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Hà Nội, ngày       tháng    năm 2021 

   

Kính gửi: ……………………………………………. 

     

Nhằm củng cố, phát triển công tác khám, chữa bệnh tâm thần tại các cơ sở 

khám, chữa bệnh, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đã phối hợp các Bệnh viện liên 

quan xây dựng dự thảo Thông tư quy định tổ chức khám bệnh, chữa bệnh tâm 

thần trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

Để hoàn thiện dự thảo Thông tư, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị quý 

cơ quan, đơn vị, chuyên gia nghiên cứu, góp ý trực tiếp vào dự thảo (file dự thảo 

được gửi kèm theo công văn trên hệ thống quản lý văn bản trực tuyến của Bộ Y 

tế gửi cơ quan hoặc quý cơ quan gửi đề nghị về Email ngoctlv.kcb@moh.gov.vn 

và ngoctruongmoh@gmail.com, dothu156@gmail.com để nhận file điện tử). 

Văn bản góp ý đề nghị gửi trước ngày 10/4/2021 về Cục Quản lý Khám, 

chữa bệnh, Bộ Y tế, 138A, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội và gửi kèm file điện tử về 

địa chỉ Email trên. 

Trân trọng cảm ơn! 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

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

- Cục trưởng Lương Ngọc Khuê (để báo cáo); 

- Lưu: VT, NV. 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 
 

Nguyễn Trọng Khoa 

 

 

 

Ghi chú: Khi cần thêm thông tin, đề nghị liên hệ Cục QLKCB: CN. Đỗ Thị Thư, ĐT: 

0984723924, email: dothu156@gmail.com hoặc ThS. Trương Lê Vân Ngọc, điện thoại: 

0912612787, email: ngoctlv.kcb@moh.gov.vn và ngoctruongmoh@gmail.com. 
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Danh sách đơn vị nhận công văn 

 

 

1. Bộ Y tế 

- Vụ Pháp chế 

- Vụ Kế hoạch-Tài chính 

- Vụ Bảo hiểm y tế 

- Vụ Sức khoẻ bà mẹ và trẻ em 

- Cục Y tế dự phòng 

- Cục Khoa học – Công nghệ và đào tạo 

- Cục Công nghệ thông tin 

2. Ban thực hiện chính sách -Bảo hiểm xã hội Việt Nam 

3. Các bệnh viện trực thuộc Bộ 

4. Sở Y tế 63 tỉnh, thành phố (để lấy ý kiến góp ý của các BVĐK tỉnh, BV 

huyện/Trung tâm y tế huyện và các trạm y tế xã, phường). 

5. Bệnh viện Tâm thần các tỉnh, thành phố. 
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