
UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ Y TẾ 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /SYT-NVYD 
V/v Triển khai Quyết định số 5631/QĐ-

BYT ngày 31/12/2020 

Tuyên Quang,  ngày      tháng 01 năm 2021 

  

 

Kính gửi:  

     - Các Bệnh viện tuyến tỉnh; 

     - Trung tâm y tế các huyện; 

     - Các bệnh viện đa khoa khu vực; 

     - Bệnh viện đa khoa Phương Bắc. 

 

Căn cứ Quyết định số 5631/QĐ-BYT ngày 31/12/2020 của Bộ Y tế về việc 

ban hành tài liệu “Hướng dẫn thực hiện quản lý sử dụng kháng sinh trong bệnh 

viện”. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết 

định 772/QĐ-BYT ngày 04/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành tài 

liệu “Hướng dẫn thực hiện quản lý sử dụng kháng sinh trong bệnh viện”. 

Sở Y tế yêu cầu: 

Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nghiêm túc nghiên cứu Quyết định số 

5631/QĐ-BYT ngày 31/12/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu “Hướng dẫn 

thực hiện quản lý sử dụng kháng sinh trong bệnh viện” để triển khai, thực hiện 

theo đúng quy định; 

(Có Quyết định số 5631/QĐ-BYT ngày 31/12/2020 của Bộ Y tế gửi kèm). 

Sở Y tế thông báo để các đơn vị thực hiện./.  

 

 
Nơi nhận:  
- Như trên (để thực hiện); 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVYD (B). 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Thế Yên 
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