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Số:         /SYT - KHTC 
V/v tham gia xây dựng quy 

hoạch Ngành Y tế giai đoạn 

2021-2030, tầm nhìn 2050 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                            

              Hà Nam, ngày         tháng 10 năm 2021 

 

Kính gửi: 

     - Ban Giám đốc Sở Y tế; 

     - Các phòng chức năng Sở Y tế; 

     - Các đơn vị trong ngành. 

  

Ngày 18/10/2021, Sở Y tế tỉnh Hà Nam đã làm việc với Liên danh tư vấn 

lập Quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050.  

Để xây dựng quy hoạch phát triển Ngành Y tế tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021 - 

2030, tầm nhìn đến năm 2050 sát thực, đồng bộ, có định hướng phát triển, phù 

hợp với hướng phát triển chung của tỉnh, của ngành. Sở Y tế kính đề nghị Ban 

Giám đốc, các phòng chức năng Sở Y tế và các đơn vị trong ngành cho ý kiến cụ 

thể về mô hình tổ chức, quy hoạch ngành y tế giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn 

2031 - 2050.  

Sở Y tế gửi kèm Công văn này dự thảo quy hoạch ngành y tế đã xây dựng, 

làm việc cùng Liên danh tư vấn lập Quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021 - 2030, 

tầm nhìn 2050 để các đồng chí tham khảo, có ý kiến điều chỉnh, bổ sung. 

Ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc Sở Y tế, ý kiến đóng góp chỉnh sửa của 

các phòng chức năng Sở Y tế, các đơn vị trong ngành về mô hình tổ chức, quy 

hoạch ngành y tế giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn 2031 - 2050 xin được gửi về 

Sở Y tế trước ngày 21 tháng 10 năm 2021 (thứ 5), qua phòng Kế hoạch tài chính 

(BS Thành) để tổng hợp xây dựng quy hoạch Ngành. 

Trong quá trình nghiên cứu tài liệu, có gì cần chỉ đạo, trao đổi xin liên hệ 

BS Thành, ĐT: 0915038688 để giải đáp./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên;      

- Lưu VT, KHTC. 

 
 

 

 

 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC  

PHÓ GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

 

 

 

Trần Viết Huệ 
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