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Ha Nç5i, ngàycZ tháng I2-nani 2021

V/v: Dãng /cj nhu cdu D an 1816,
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C'án c& Quyli cl/nh s 1816/QD-BYT ngày 26 tháng 05 nãm 2008 cüa B(5 inthng B(5 Y tl ye
vic "phé duy1 Dl an ct'r can b5 chuyên mon luán phiên tit Bnh vien tuyln trên vl hë trçr các
Bnh vi;i Iuyln diró'i nhlm náng cao cliii! liro'ng khám chü'a bnh ".
Can th Quylt dinh s 4026/QD-BYT ngày 20 tháng 10 nãm 2010 cia B irithng B5 vil vl
i'iqc "Ban hành Quy cl/nh phân cong cOng tác Chi dgo tuyln trong ljch vrc khOm, chi?a bénh ".
COn ci Quyli dinh s 5068/QD-BYT ngày 21 fháng 12 nOm 2012 cia Bô rrzrO'ng Bó V tl vl
viçc "Quy cl/nh m5t s n5i dung triln khai ihirc h/en dào tqo, chuyln giao k9 thut theo gói d/ch vi
YtI theo Dl an 1816 ti'r nOm 2013 ".
COn ct' thông tic s 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 cza Bô Y tl quy cl/nh clii tilt phán
iuyln chuyên mOn k9 1hu41 &ii vái h rhcng co' s& khám bnh, chi?a bnh.
Trong nhüng näm qua Bnh vin Mt Trung i.rorng dã phi hcip cUng các dcm vj duçrc
phin cong pharn vi Chi dao tuyn chuyên ngành Mt trin khai thrc hin do t?o, chuyn
giao k thut theo gói djch vi Y t theo EM an 1816. EM thirc hin k hoach nãm 2022,
Bnh vin Mt Trung uo'ng xin trân trQng d nghi các Sâ Y t tinh, thành ph lam vic vOi
Bnh vin Mit, Trung tam KSBT, khoa Mt Bnh vin da khoa tinh và dua ra d xut, dAng
k' nhu cu dão tto, chuyn giao k thut theo gói djch vi Y t& Xin các don v trâ ion
bang van ban và ghi rO nhu cu tü'ng Qu vàIhoc cã 11am 2022 cüa don vj theo các
thông tin sau:
1. Ten k thuât có nhu cu dào tao, chuyn giao k thut theo gói (Can cii thông tir
s 43/2013/ TT-BYT ngày 11/12/2013 ciia B Y t quy dnh chi tit phân tuyên chuyên
mon k thut d61 vó'i h th6ng co s& khám bnh, chfl'a bnh).
2. Di tirçing nhn chuyn giao: Ten hçc viên, s hrçing, trmnh d, Bác si, diéu dung,
k5 thut viên..
3. Thai gian c11 th chuyn giao cho tcrng k thut.
4. EM xut dja dim chuyn giao: Ti Bnh vin Mt Trung u'ang hay tai dja phuo'ng.
Vy d nghj các &Yn vj có nhu cAu chuyn giao k thut cn nhanh chóng gth cong
van v Bnh vin Mt Trung uo'ng hoc các &Yn vj duçic phân cong nhim vi Chi dao
tuyn ngành Mt theo diêu 12 Quyt djnh s 4026/QD-BYT ngày 20/10 nam 2010 cüa
Bô Y t. Trong tru&ng hqp i1-it s k thut cao (Ghép giác mac, ct dch kinh nâng cao...)
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nu các dan vj duqc phân cong nhirn vi chuyn giao k thut không dü diu kin d
chuyên giao thành cOng cho tuyn duài thuc khu virc rnInh ph trách, xin lam cong vAn
thông báo vâi Bnh vin Mt Trung ilang d có k hoach phü hçip hon cho dja phtrang.
Các tinh không có nhu cu xin trã lôi bng vAn bAn d Bnh vin Mt Trung
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uang có k hoach báo cáo Bô Y t.
Xin gui cong vAn v phàng Chi do tuyn - Bnh vin Mt Trung u'ong, 85 Ba Triêu,

HA Ni truó'c ngày 31 tháng 12 nAm 2021.
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Xin trãn tr9ng cam an str hqp tác cüa các dng chi lAnh do So Y t và các don vj
chuyên khoa MAt tuyn tinh trong cA nuâc.
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