
 
 

 

UBND TỈNH LAI CHÂU 

SỞ Y TẾ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                 

Số:          /SYT-NVY 

V/v Triên khai thực hiện Quyết định 

số 2058/QĐ-BYT ngày 14/5/2020 

của Bộ Y tế về hướng dẫn chẩn đoán 

và điều trị một số rối loạn tâm thần 

thường gặp. 

                Lai Châu, ngày       tháng 5 năm 2020 

 

                       Kính gửi:  

 

 

- Các bệnh viên tuyến tỉnh; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

- TTYT các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Quyết định số 2058/QĐ-BYT ngày 14/5/2020 của Bộ Y tế về 

việc ban hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số rối 

loạn tâm thần thường gặp”. 

Để thực hiện tốt công tác chẩn đoán, điều trị và quản lý một số rối loạn 

tâm thần thường gặp tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và tại cộng đồng. Sở Y 

tế yêu cầu các đơn vị khẩn trương nghiên cứu, tổ chức triển khai thực hiện theo 

đúng quy định tại Quyết định 2058/QĐ-BYT ngày 14/5/2020 của Bộ Y tế về 

Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số rối loạn tâm thần thường gặp. 

Sở Y tế sao gửi kèm Quyết định số 2058/QĐ-BYT. Trong quá trình tổ 

chức triển khai thực hiện, kịp thời phản ánh các khó khăn vướng mắc phát sinh 

về Sở Y tế (qua phòng Nghiệp vụ Y) để được tháo gỡ. 

Nhận được Văn bản này, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển 

khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Trang TTĐT Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Đối 
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