
SỞ Y TẾ HÀ GIANG 

BỆNH VIỆN YDCT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA HÀ GIANG 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /TB-BV Hà Giang, ngày        tháng 12 năm 2021 

THÔNG BÁO 

V/v tiếp nhận người bệnh đến khám bệnh, chữa bệnh 

tại Bệnh viện Y Dược cổ truyền Hà Giang 

 

 

Thực hiện Công văn số 2590/SYT-NVY, ngày 27/12/2021 của Sở Y tế về việc 

tổ chức hoạt động khám chữa bệnh tại Bệnh viện Y Dược cổ truyền. 

Sau thời gian tạm dừng để thực hiện sàng lọc nhân viên, bệnh nhân và người 

nhà người bệnh để thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19, đến nay Bệnh 

viện đã đảm bảo đủ điều kiện khám, chữa bệnh.  

Để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân trên địa bàn cùng các vùng 

phụ cận. Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Hà Giang thông báo: 

1. Bệnh viện chính thức tiếp nhận cấp cứu, khám chữa bệnh nội trú và ngoại 

trú đối với tất cả người dân đến khám và điều trị tại Bệnh viện 

2. Thời gian bắt đầu: Từ ngày 28 tháng 12 năm 2021. 

Bệnh viện xin thông báo đến toàn thể nhân dân được biết về việc tổ chức tiếp 

nhận người bệnh đến khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở Y tế (b/c); 

- Các Bệnh viện trên địa bàn tỉnh; 

- Các TTYT huyện, thành phố; 

- Các TYT xã, phường; 

- BGĐ Bệnh viện; 

- Các khoa, phòng; 

- Wedsite Bệnh viện; 

- Lưu: VT, KHTH. 

GIÁM ĐỐC 

 Nguyễn Thị Đức 
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