
1 

 

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 tổ chức triển khai thực hiện 

Chỉ thị số 01/CT-UBND, ngày 

08/01/2021 của Chủ tịch UBND 

tỉnh. 

Lai Châu, ngày       tháng 01 năm 2021 

Dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp trên thế giới lây lan với 

tốc độ nhanh trên diện rộng ở nhiều nước, đã xuất hiện chủng virus mới có khả 

năng lây lan mạnh hơn chủng virus SARS-CoV-2, nhiều nước đã phải áp dụng 

các biện pháp mạnh, tái phong toả để phòng chống dịch, nguy cơ dịch bệnh xâm 

nhập và lây lan trong nước là rất cao, nhất là từ nguồn nhập cảnh từ các nước 

đang bùng phát và nhập cảnh trái phép không được kiểm soát qua đường mòn, 

lối mở …  

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND, ngày 08/01/2021 của Chủ tịch UBND 

tỉnh về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Để đảm bảo sức 

khoẻ và tính mạng cho nhân dân ,đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, 

Giám đốc Sở Y tế yêu cầu Lãnh đạo các phòng chức năng Sở, Lãnh đạo các đơn 

vị trực thuộc Sở Y tế trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình 

nêu cao trách nhiệm người đứng đầu, tập trung thực hiện nghiêm các nhiệm vụ 

trọng tâm sau: 

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm chiến lược kiểm soát chắt chẽ nguồn lây 

dịch bệnh từ bên ngoài. Tăng cường cảnh giác với nguy cơ dịch bệnh, đề cao 

trách nhiệm của người đứng đầu, bình tĩnh ứng phó với mọi tình huống dịch 

bệnh; quán triệt, thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng 

chống dịch theo sự chỉ đạo của các cấp. 

2. Rà soát củng cố, kiện toàn hệ thống phòng chống dịch Covid-19 tại cơ 

quan, đơn vị, đặc biệt tại các cơ sở khám bệnh chữa bệnh khẩn trương tổ chức 

thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế tại Văn bản số 124/BYT-KCB ngày 07/01/2021: 

- Trong tháng 01/2021, tập trung ưu tiên các nguồn lực, tích cực thực hiện 

đánh giá bệnhviện và phòng khám an toàn theo Quyết định 3088/QĐ-BYT  ngày  

16/7/2020 và Quyết định 4999/QĐ-BYT  ngày 01/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế. Các đơn vị kiểm tra và nhập số liệu ít nhất 01 lần trong 01 tháng để Sở Y tế, 

Bộ Y tế, Chính phủ theo dõi, quản lý và phục vụ việc lập bản đồ cơ sở an toàn 

phòng chống dịch COVID-19 (quá 30 ngày phần mềm sẽ tự động chuyển sang 

trạng thái cơ sở y tế không an toàn do không đánh giá thường xuyên). 

- Trung tâm y tế các huyện, thành phố bảo đảm đến ngày 15/01/2021 toàn 

bộ các trạm y tế và phối hợp với Phòng y tế huyện, thành phố đôn đốc, kiểm tra, 

giám sát 100% số phòng khám tư nhân trên địa bàn tự đánh giá phòng khám an 

toàn và hoàn thành báo cáo trên phần mềm trực tuyến. 

Kính gửi:  Các đơn vị trực thuộc. 
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- Bảo đảm công tác khám bệnh, chữa bệnh; tích cực phòng chống và sẵn 

sàng ứng phó với các diễn biến dịch bệnh, đặc biệt thời điểm toàn tỉnh chuẩn bị 

đón Tết Nguyên đán.  

- Tiếp tục thực hiện tốt Công văn số 6649/BYT-KCB ngày 02/12/2020 về 

việc tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh, phát hiện ngay các yếu tố nguy cơ. 

3. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc các cơ sở khám bệnh chữa bệnh và tại 

công đồng. Trường hợp phát hiện ca mắc phải phối hợp với các cơ quan, đơn vị 

liên quan: thần tốc truy vết, cách ly và áp dụng các biện pháp cần thiết để xử lý 

triệt để ổ dịch không để dịch bùng phát, lây lan. 

Không chủ quan, lơ là, thực hiện nghiêm các nhiệm vụ, biện pháp phòng, 

chống dịch bệnh. Chủ động rà soát, điều chỉnh, bổ sung phương án, kịch bản đáp 

ứng các tình huống dịch bệnh xảy ra; triển khai mua sắm trang thiết bị, vật tư y 

tế cần thiết, tham mưu Ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp đảm bảo nguồn 

lực để phòng chống dịch theo phương châm “bốn tại chỗ”. 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp các phòng chức năng Sở kịp 

thời tham mưu UBND tỉnh các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật mua 

sắm hệ thống xét nghiệm tại tỉnh. 

4. Thực hiện nghiêm ngặt quy trình về cách ly y tế  (thực hiện cách ly y tế 

tập trung/tại cơ sở y tế đủ 14 ngày và tiếp tục theo dõi, giám sát sức khoẻ tại nhà 

sau khi hoàn thành cách ly tập trung/cơ sở y tế đến hết ngày 28 theo quy định 

của Bộ Y tế.  

Phối hợp thực hiện nghiêm kiểm tra, giám sát chặt chẽ các trường hợp 

cách ly tại nhà/khách sạn/nơi lưu trú, sau khi hoàn thành cách ly phải tiếp tục tự 

theo dõi sức khoẻ, áp dụng các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của 

cơ quan y tế đến hết 28 ngày theo quy định. 

Kiểm tra chặt chẽ giấy xác nhận âm tính với SARS-CoV-2 đối với tất cả 

các chuyên gia nhập cảnh, du học sinh, Việt kiều trên địa bàn, không để lây lan 

dịch bệnh trong khu cách ly và lây lan từ khu cách ly ra cộng đồng. 

5. Trung tâm y tế phối hợp Phòng Y tế huyện, thành phố tiếp tục vai trò 

tham mưu UBND, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện, thành phố 

chỉ đạo cấp xã tiếp tục phát huy vai trò của các lực lượng tại địa phương tích cự 

tuyên truyền, vận động mọi người dân thực hiện tốt thông điệp 5K, quản lý chặt 

chẽ biến động nhân khẩu trên địa bàn. Kêu gọi mọi người dân, từng hộ gia đình 

thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch. 

Chủ động phối hợp rà soát các gia đình đang có người lao động tại nước 

ngoài chuẩn bị về địa phương để tuyên truyền, hướng dẫn gia đình thực hiện các 

biện pháp phòng chống dịch Covid-19. 

6. Các cơ quan, đơn vị, cơ sở khám bệnh chữa bệnh đấy mạnh công tác 

tuyên truyền nhâng cao nhận thức pháp luật, phát huy trách nhiệm của công dân, 

người bệnh, người nhà người bệnh tự giác khai báo khi có người nhà, người thân 

có yếu tố dịch tễ hoặc từ nước ngoài trở về cho chính quyền địa phương và cơ sở 
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y tế gần nhất. 

7. Phòng Y tế các huyện, thành phố: phối hợp TTYT các huyện, thành phố 

thực hiện tốt vai trò tham mưu UBND, ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 

huyện, thành phố thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh tại địa phương. 

Chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh, cung cấp dịch vụ y tế ngoài công lập 

thực hiện tự chấm điểm phòng khám an toàn theo quy định tại Quyết định 

4999/QĐ-BYT  ngày 01/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế trước ngày 15/01/2021. 

Đôn đốc các cơ sở cập nhật số liệu ít nhất 01 lần trong 01 tháng để Sở Y tế, Bộ 

Y tế, Chính phủ theo dõi, quản lý và phục vụ việc lập bản đồ cơ sở an toàn 

phòng chống dịch COVID-19 (quá 30 ngày phần mềm sẽ tự động chuyển sang 

trạng thái cơ sở y tế không an toàn do không đánh giá thường xuyên).  

Nhận được Văn bản này, Lãnh đạo các đơn vị chỉ đạo và khẩn trương tổ 

chức triển khai nghiêm túc. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và cấp có thẩm 

quyền về công tác phòng chống dịch Covid-19 tại địa phương, đơn vị quản lý./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- UBND các huyện, thành phố (p/h chỉ đạo); 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- Phòng Y tế các huyện, thành phố; 

- Các phòng chức năng Sở Y tế; 

- Các cơ sở hành nghề y ngoài công lập trên 

địa bàn tỉnh; 

- Trang TTĐT Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Bùi Tiến Thanh 
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