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Hà Tĩnh, ngày 03 tháng 6 năm 2021 

  

  Kính gửi:  - Sở Y tế Hà Tĩnh; 

       - Bệnh viện đa khoa tỉnh; 

       - Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

       - Trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố; 

       - Các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh.   

 

 Theo báo cáo của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thời gian qua 

do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên nhiều cơ sở khám chữa trên địa bàn tỉnh 

chưa thực hiện đầy đủ việc kiểm định định kỳ các phương tiện đo và thiết bị bức 

xạ, tỷ lệ các phương tiện đo quá hạn tại các cơ sở khám chữa bệnh nhiều. 

Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị Sở y tế chỉ đạo các đơn vị trong 

ngành và yêu cầu các cơ sở y tế nghiêm túc thực hiện việc rà roát để tổ chức 

thực hiện kiểm định các trang thiết bị về đo lường và bức xạ đảm bảo theo quy 

định của pháp luật cũng như đảm bảo quyền lợi của người dân trong khám chữa 

bệnh, không để tình trạng sử dụng các phương tiện đo quá hạn hoặc chưa thực 

hiện kiểm định.  

Thời gian tới Sở Khoa học và Công nghệ sẽ phối hợp các cơ quan chức 

năng tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra về đo lường và an toàn bức xạ 

trong lĩnh vực y tế, đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện. 

Trong quá trình triển khai thực hiện có khó khăn vướng mắc liên hệ trực 

tiếp Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – 39 Vũ Quang – TP Hà Tĩnh, đt: 

0239.3.855548 hoặc đồng chí Trần Hải Bình – 0988964227 để được hỗ trợ./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo) 

- Các PGĐ Sở 

- TĐC, QLCN, Ttr, TT3 (thực hiện) 

-Lưu VT, TĐC. 
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