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TP. Cao Lãnh, ngày     tháng 5 năm 2022 

 

Kính gửi  

- Khoa, phòng trực thuộc; 

- Trạm Y tế xã, phường. 

 

Thực hiện công văn số 1880/SYT-TCCB, ngày 11 tháng 5 năm 2022 của 

Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp, về việc nâng cao chất lượng chăm sóc và tinh thần thái 

độ phục vụ người bệnh. 

Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh đề nghị lãnh đạo các đơn vị thực hiện 

một số nội dung, như sau: 

- Tiếp tục quán triệt thực hiện hiệu quả “Đổi mới phong cách, thái độ 

phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” để nâng cao kỹ 

năng giao tiếp, ứng xử cho tất cả viên chức trong toàn đơn vị. 

- Trong hoạt động chuyên môn hàng ngày chú ý nhắc nhỡ viên chức thực 

hiện tốt Quy tắc ứng xử, hướng dẫn tận tình, chu đáo cho người bệnh/người nhà 

người bệnh, nhằm góp phần hạn chế thấp nhất phản ánh của người dân lên Tổng 

đài 1022 liên quan đến thái độ của nhân viên y tế khi tiếp xúc, giải quyết các 

giấy tờ, hồ sơ liên quan đến người dân.  

- Giao phòng Hành chính – Tổng hợp làm đầu mối giám sát thực hiện 

“Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của 

người bệnh” và tiếp tục thực hiện chuẩn hóa điều dưỡng, hộ sinh theo qui định 

tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y 

tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y. 

Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh đề nghị các đơn vị thực hiện tốt nội 

dung của công văn./. 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Ban Giám đốc TTYT; 

- Website TTYT; 

- Lưu: VT, KHTC. 

 
 

 

 

 

 

Trương Quốc Dũng 
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