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BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM 

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Số: ..…..../GM-BVĐKT 
 

 

Bắc Giang, ngày  …. tháng …… năm 2023 

GIẤY MỜI 

Dự hội nghị tổng kết công tác quản lý  

cải tiến chất lượng bệnh viện năm 2022 và triển khai kế hoạch năm 2023 

                       Kính gửi:  

- Các thành viên Hội đồng Quản lý chất lượng bệnh viện; 

- Đại diện lãnh đạo các khoa, phòng, trung tâm; 

- Các thành viên kiêm nhiệm Quản lý chất lượng bệnh viện  

các khoa, phòng, trung tâm. 

 

Thực hiện kế hoạch hoạt động cải tiến chất lượng bệnh viện năm 2023, nhằm 

tổng kết các hoạt động quản lý cải tiến chất lượng bệnh viện năm 2022 và triển khai 

kế hoạch năm 2023. BVĐK tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị tổng kết công tác cải 

tiến chất lượng bệnh viện năm 2022 và triển khai kế hoạch năm 2023 như sau: 

1. Nội dung 

Báo cáo tổng kết các hoạt động quản lý và cải tiến chất lượng bệnh viện năm 

2022, thảo luận tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, đóng góp vào dự thảo để triển 

khai kế hoạch cải tiến chất lượng bệnh viện năm 2023 (có chương trình hội nghị 

gửi kèm theo) 

2. Thành phần 

- Các thành viên Hội đồng Quản lý chất lượng bệnh viện; 

- Đại diện lãnh đạo các khoa, phòng, trung tâm; 

- Các thành viên kiêm nhiệm Quản lý chất lượng bệnh viện các khoa, phòng, 

trung tâm. 

3. Thời gian: 14h00 ngày 06/02/2023 

4. Địa điểm: Hội trường giao ban tầng 15 nhà G. 
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Vậy, trân trọng kính mời các đại biểu tham dự đầy đủ và chuẩn bị ý kiến phát 

biểu để triển khai có hiệu quả Kế hoạch cải tiến chất lượng bệnh viện năm 2023 tại 

các khoa, phòng, trung tâm.  

 (Tài liệu hội nghị đã gửi kèm theo Công văn số 56/BVĐKT-QLCL ngày  

19/01/2023 Về việc tham gia ý kiến kế hoạch CTCLBV năm 2023 của Bệnh viện 

Đa khoa tỉnh Bắc Giang). 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Lưu: VT, QLCL. 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Thân Trọng Hưng 
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CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ 

tổng kết công tác quản lý cải tiến chất lượng bệnh viện năm 2022 

và triển khai kế hoạch năm 2023 
 

 

Thời gian Nội dung Phụ trách 

14h – 14h10 Phát biểu khai mạc Ban Giám đốc 

14h10 – 14h30 Tổng kết các hoạt động quản lý cải 

tiến chất lượng bệnh viện năm 2022 

Ths. Bs. Nguyễn Thị Ngọc Hà 

– PTP QLCL 

14h30 – 15h Triển khai kế hoạch cải tiến chất 

lượng bệnh viện năm 2023 

Th.Bs. Đặng Văn Hoà – TP 

QLCL 

15h – 16h Thảo luận Ban Giám đốc 

16h – 16h15 Kết luận Ban Giám đốc  
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