
UBND TỈNH VĨNH PHÚC 

SỞ Y TẾ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:1474/SYT-KHTC 

V/v thông báo tiếp nhận trở lại 

bệnh nhân đến khám bệnh, 

chữa bệnh tại Bệnh viện đa 

khoa tỉnh Vĩnh Phúc 

Vĩnh Phúc, ngày 12 tháng 6 năm 2022 

 

 

 

Kính gửi:  

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Các Cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn 

tỉnh Vĩnh Phúc. 

 

Sở Y tế nhận được Văn bản số 862/BVĐK-KHTH ngày 12/6/2022 của 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh về việc đề xuất tiếp nhận trở lại bệnh nhân đến khám 

bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc; 

Trên cơ sở báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá và khắc phục hậu quả do 

mưa lũ của Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc với các cơ quan, đơn vị liên quan. 

Sở Y tế đã tổ chức kiểm tra, khảo sát, đánh giá tình hình thực tế tại tại Bệnh 

viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc; 

Để đảm bảo kịp thời nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa 

bàn tỉnh tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc. Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc xin thông 

báo tới Quý cơ quan, đơn vị và toàn thể nhân dân trên địa bàn tỉnh một số nội 

dung sau: 

1. Kể từ 7h00’, ngày 13/6/2022, Bệnh viện đa khoa tỉnh tổ chức tiếp nhận 

trở lại bệnh nhân đến khám bệnh, chữa bệnh. Riêng bệnh nhân thuộc Khoa Thận 

nhân tạo tạm thời chưa tiếp nhận (khi đủ điều kiện tiếp nhận đến khám bệnh, 

chữa bệnh sẽ được thông báo sau). 

2. Để thuận tiện cho Quý cơ quan, đơn vị và toàn thể nhân dân đến công tác, 

khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc. Sở Y tế xin cung cấp 

HỎA TỐC 



số điện thoại đường dây nóng của Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc: 0916.247.886. 

Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc kính báo để quý cơ quan, đơn vị và toàn thể người 

dân được biết, phối hợp thực hiện. 

Trân trọng cảm ơn./. 

Nơi nhận: 
- Bộ Y tế (để b/c); 

- Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (để b/c); 

- UBND tỉnh (để b/c) 

- Các Bệnh viện tuyến trung ương (để biết); 

- Như Kính gửi; 

- GĐ, các PGĐ Sở Y tế; 

- BHXH tỉnh Vĩnh Phúc; 

- Đại Phát thành truyền hình tỉnh (để đưa tin); 

- Báo Vĩnh Phúc (để đưa tin); 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh (để đưa tin); 

- Các phòng CM của Sở Y tế; 

- Các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh; 

- Lưu: VT, KHTC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Hồng Trung 
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