
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ Y TẾ  

 

   Số:      /SYT-NVY 

V/v bệnh viện YHCT bắt đầu  

tiếp nhận người bệnh đến khám, 

 chữa bệnh ngoại trú Y học cổ truyền 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày        tháng       năm 2017 

 

               Kính gửi: - Sở Kế hoạch đầu tư; Sở Tài chính; 

- Sở Nội vụ; Sở Tư pháp; 

- Sở Giáo dục đào tạo; 

- Sở Khoa học công nghệ; 

- Sở Giao thông vận tải; 

- Sở Công thương; Sở Ngoại vụ; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- Sở Thông tin truyền thông; 

- Sở Nông nghiệp – Phát triển nông thôn; 

- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; 

- Sở Văn hóa thông tin; 

- Sở Xây dựng; Sở Du lịch; 

- Công an tỉnh; 

- Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; 

- Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh; 

- Bảo hiểm xã hội tỉnh; 

- Cục Thuế tỉnh; Cục Hải quan tỉnh; 

- Ngân hàng nhà nước tỉnh; 

- Liên đoàn lao động tỉnh; 

- Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh; 

- Tỉnh đoàn TNCS HCM; 

- Hội Nông dân tỉnh;  

- Hội Cựu chiến binh tỉnh; 

- Báo Bà Rịa – Vũng Tàu; 

- Đài Phát thanh truyền hình tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 

Căn cứ quyết định số 3312/QĐ-UBND ngày 22/11/2016 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, về việc thành lập Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh 

Bà Rịa – Vũng Tàu; 

Căn cứ quyết định số 1357/QĐ-UBND ngày 26/5/2017 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, về việc xếp hạng Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh 

Bà Rịa – Vũng Tàu là bệnh viện hạng III; 
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Căn cứ Giấy phép hoạt động số 1467/BRVT-GPHĐ ngày 16/5/2017 của Sở 

Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, về việc cấp giấy phép hoạt động cho Bệnh viện Y 

học cổ truyền tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 

Căn cứ hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế số 22/HĐKCB-

BHYT ký ngày 31/10/2017  ký giữa bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu với Bảo hiểm xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 

Nay Sở Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo đến Quý cơ quan, đơn vị, 

ban ngành, về việc bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu bắt đầu 

tiếp nhận khám bệnh, chữa bệnh ngoại trú cho người bệnh trong tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu hoặc ngoài tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, có thẻ BHYT hoặc không có thẻ 

BHYT, có nhu cầu khám chữa bệnh chuyên khoa Y học cổ truyền, Phục hồi 

chức năng – Vật lý trị liệu, từ 7g sáng thứ Sáu 01/12/2017. 

Thời gian làm việc mỗi ngày: sáng từ 7g đến 11g30, chiều từ 13g30 đến 

17g. Thứ Bảy, Chủ nhật và ngày Lễ, ngày nghỉ theo quy định: không làm việc. 

Địa chỉ Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: ấp Tây, xã 

Hòa Long, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (đối diện bệnh viện Bà 

Rịa, sau lưng trường Trung cấp Y tế). 

Điện thoại: 02543.822.232 (Tổng đài – Văn thư); 02543.739.911 (Khoa 

Khám bệnh – Cấp cứu). 

Sở Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo để Quý cơ quan, đơn vị, ban 

ngành biết và giới thiệu cho bệnh nhân có nhu cầu khám chữa bệnh về Y học cổ 

truyền, Phục hồi chức năng – Vật lý trị liệu đến khám bệnh, chữa bệnh ngoại trú 

tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực TU/HĐND (báo cáo); 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Ban Giám đốc; 

- Các phòng Sở Y tế; 

- Ban BVSKTU; 

- BVBR, TTYT TPBR; 

- T4g; 

- Lưu: VT, NVY. 

GIÁM ĐỐC 
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