
 

HIỆP HỘI BỆNH VIỆN TƯ NHÂN 

VIỆT NAM 

 

Số: 34 /CV-BVTN 

V/v khảo sát, đánh giá sau dự án tiêm vắc xin 

cúm mùa cho CBNV y tế tại 24 tỉnh/thành 

năm 2021 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

 

       Thanh Hóa, ngày  29  tháng 4 năm 2022 

Kính gửi: Hội viên Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam 

 

 Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Cục y tế dự phòng (Bộ y tế) về việc giao Hiệp hội 

Bệnh viện tư nhân Việt Nam khảo sát, đánh giá tiêm vắc xin phòng cúm mùa cho cán 

bộ nhân viên y tế khối y tế tư nhân năm 2021 và dự kiến triển khai thực hiện cho các 

năm tiếp theo. Để có cơ sở báo Bộ y tế, Hiệp hội xin gửi các đơn vị hội viên bộ câu hỏi 

đánh giá, khảo sát (đã được Cục y tế dự phòng thống nhất về nội dung), gồm: Phiếu khảo 

sát dành cho HĐQT (phiếu số 1), Phiếu khảo sát dành cho CBNV y tế (phiếu số 2) và 

Phiếu khảo sát chung dành cho Ban giám đốc, trưởng phòng nhân sự (phiếu số 3). 

 Hiệp hội kính đề nghị quý lãnh đạo các đơn vị hội viên triển khai thực hiện và báo 

cáo kết quả về: Văn phòng Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam 

Địa chỉ: Số 595 đường Nguyễn Chí Thanh  - P Đông Thọ - TP Thanh Hóa 

Số điện thoại: 02373 711 166 / email: Hiephoibenhvientuvn@gmail.com 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc xin liên hệ Ms. Hằng 

0915468224. 

 Rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp thực hiện từ các đơn vị hội viên. 

  Trân trọng cảm ơn! 

Nơi nhận: 

-Như k/g; 

-Lưu VP. 

TM.BAN CHẤP HÀNH HIỆP HỘI 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

GS.TS.Nguyễn Văn Đệ 

Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam 
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