
 

UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ Y TẾ 
 

Số: 2685/SYT-NVY 
V/v đảm bảo an ninh trật tự và công 

tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trong 

dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán 

Kỷ Hợi và Lễ hội xuân 2019 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Tĩnh, ngày 27  tháng 12 năm 2018 

  

Kính gửi:  

- Các bệnh viện trong tỉnh; 

- Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm; 

- Các đơn vị Y tế dự phòng các tuyến. 
 

Thực hiện Công văn số 7737/BYT-VPB1 ngày 21/12/2018 của Bộ Y tế về 

việc đảm bảo an ninh trật tự và công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trong dịp 

Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và Lễ hội xuân 2019. Trong đó Tết 

Dương lịch sẽ được nghỉ 04 ngày (từ ngày 29/12/2018 đến ngày 01/01/2019). 

Để thực hiện tốt công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân trong dịp nghỉ 

Tết Dương lịch, Sở Y tế yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thực hiện tốt những nội 

dung sau: 

1.Các đơn vị Y tế dự phòng các tuyến. 

Phân công cán bộ thường trực phòng chống dịch 24/24 giờ tại đơn vị 

trong ngày nghỉ Lễ, theo dõi nắm tình hình bệnh dịch xẩy ra trên địa bàn, phối 

hợp xử lý và báo cáo theo đúng quy định; 

2. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm. 

Phối hợp tốt với các cơ sở khám, chữa bệnh và các đơn vị Y tế dự phòng 

khi có trường hợp ngộ độc thực phẩm xẩy ra. 

3. Các cơ sở khám, chữa bệnh. 

- Tổ chức tốt việc trực, cấp cứu, khám chữa bệnh cho nhân dân: bảo đảm 

tất cả người bệnh cấp cứu được khám và điều trị kịp thời, không được từ chối 

hoặc xử trí chậm trễ bất cứ trường hợp cấp cứu nào. Nếu trái tuyến, trái chuyên 

khoa cũng phải xử lý cấp cứu ban đầu ổn định, giải thích đầy đủ cho người bệnh, 

người nhà người bệnh trước khi chuyển đi cơ sở y tế khác. 

Đặc biệt chú ý nâng cao tinh thần thái độ phục vụ người bệnh, giao tiếp, 

ứng xử ân cần, hoà nhã. Thực hiện đúng các quy định liên quan và các quy trình 

chuyên môn kỹ thuật;Sẵn sàng bố trí, điều động cán bộ khi có dịch bệnh, thảm 

họa xẩy ra. 

- Xử lý tốt các trường hợp thông tin qua Đường dây nóng; 

- Báo cáo số bệnh nhân do tai nạn giao thôngđến khámvà nhập viện theo 

mẫu sau: 

 



 

 

Đơn vị báo cáo: …………………………………………………………. 

TT Nội dung BC 
2017 2018 2017 2018 2017 2018 2018 2019 

  29 30 30 31 31 01 01 

1 

TSBN đến khám 

do TNGT                 

2 

TSBN nhập viện 

điều trị do TNGT                 

3 

TSBN chuyển 

viện do TNGT                 

4 

TSBN tử vong do 

TNGT                 

+ Báo cáo hàng ngày trước 7h30(số liệu báo cáo của ngày hôm trước). 

+ Báo cáo tổng hợp 04 ngày trước 15h30 ngày 01/01/2019 (Có so sánh 

cùng kỳ năm trước). 

+ Hình thức báo cáo: Gửi về Sở Y tế theo địa Mailvà nhắn tinquasố điện 

thoại theo Bảng phân công sau: 

Cán bộ trực Số ĐT Thời gian báo cáo 

Nguyễn Đại Chiến 0912487859 Trước 7h30 ngày 30/12 

Nguyễn Việt Thắng 0912487670 Trước 7h30 ngày 31/12 

Nguyễn Đình Dũng 0908881998 Trước 7h30 ngày 01/01 

Nguyễn Hồng Phúc 0913342399 Trước 15h30 ngày 01/01 

Mail: nghiepvuy.syt@hatinh.gov.vn 

4. Thực hiện công tác báo cáo 

- Các đơn vị báo cáo tình hình dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm, tai nạn, 

thảm họa hàng loạt qua số điện thoại 0912487859; mail: 

nghiepvuy.syt@hatinh.gov.vn, 

- Cán bộ trực Sở Y tế: 

+ Tổng hợp báo cáo công tác y tế trên địa bàngửivề UBND tỉnh (trước 

08h trong những ngàynghỉ Tết, số liệu của ngày hôm trước); 

+ Tổng hợp báo cáo số bệnh nhân do tai nạn giao thôngđến khámvà nhập 

viện điều trịgửi về Ban An toàn giao thông theo số điện thoại: 0914448789; 

0983347405,Mail: banatgthatinh@gmail.com.Báo cáo hàng ngày trước 8h trong 

những ngày nghỉ Lễ; báo cáo tổng hợp các ngày nghỉ Lễ trước 16h ngày 

01/01/2019. 

Đề nghị các đơn vị nghiêm túc, thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ Y tế; 

- UBND tỉnh;(báo cáo) 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Ban ATGT tỉnh (để biết); 

- Các Phòng chức năng Sở, cán bộ trực nghỉ Tết; 

- Công Thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Lưu VT, NVY. 

Gửi bản điện tử. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

(Đã ký) 

 

 

 

Nguyễn Tuấn 
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