
 

UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ Y TẾ 
 

Số: 796 /SYT- NVY 
V/v đảm bảo công tác Y tế trong 

dịp nghỉ Lễ ngày chiến thắng 30/4 

và ngày Quốc tế Lao động 01/5 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Tĩnh, ngày 23 tháng 4 năm 2019 

  

Kính gửi: Các đơn vị Y tế trong tỉnh.  

 

Thực hiện Công văn số 1994/BYT-VPB1 ngày 12/4/2019 của Bộ Y tế về 

việc đảm bảo công tác Y tế trong dịp nghỉ Lễ 30/4 – 01/5; Công điện số 05/CĐ-

UBND ngày 12/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường các biện pháp 

đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ Lễ 30/4 và Quốc tế lao động 01/5; 

Công văn số 2156/UBND- TH1 ngày 12/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 

việc tổ chức trực và báo cáo tình hình dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5; Công văn số 

35/BATGT-VP ngày 18/4/2019 của Ban An toàn giao thông tỉnh về việc phối 

hợp báo cáo tình hình trật tự ATGT dịp nghỉ Lễ 30/4 và Quốc tế lao động 

01/5(thời gian nghỉ Lễ 05 ngày, từ ngày 27/4 đến hết ngày 01/5/2019). Để đảm 

bảo công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân trong dịp nghỉ Lễ ngày 

chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 01/5 đồng thời thực hiện tốt công 

tác phòng chống dịch bệnh, khám chữa bệnh tại đơn vị, Sở Y tế yêu cầu Thủ 

trưởng các đơn vị thực hiện tốt những nội dung sau: 

1. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Trung tâm YT/YTDP các huyện, 

thành phố, thị xã 

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

trong ngày nghỉ lễ, tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh,chủ động thực 

hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh tập trung các vùng có nguy cơ 

cao,theo dõi nắm tình hình bệnh dịch xẩy ra trên địa bàn. Kiểm tra chặt chẽ 

khách nhập cảnh từ các vùng có dịch vào Hà Tĩnh. Thực hiện báo cáo đúng quy 

định. 

2. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm 

- Bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; Tăng cường kiểm tra, giám sát an 

toàn thực phẩm các cơ sở kinh doanh thực phẩm, tại các điểm vui chơi, lễ hội.  

- Tổ chức lực lượng thường trực sẵn sàng chỉ đạo, phối hợp tốt với các cơ 

sở khám, chữa bệnh và các đơn vị Y tế dự phòng trong công tác điều tra, xử lý, 



 

khắc phục hậu quả khi có sự cố an toàn thực phẩm xẩy ra. Thực hiện báo cáo 

đúng quy định. 

3. Các cơ sở khám, chữa bệnh 

- Đảm bảo nhân lực, thuốc chữa bệnh, trang thiết bị và 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. 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; các tổ cấp cứu ngoại viện phải luôn 

sẵn sàng khi có dịch bệnh, thảm họa xẩy ra. 

- Xây dựng kế hoạch phối hợp với Công an, các lực lượng liên quan trên 

địa bàn bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống tội phạm và phòng chống cháy nổ 

tại đơn vị. 

- Đặc biệt trong những ngày thời tiết nắng nóng cần có kế hoạch bổ sung 

quạt, nước uống miễn phí, đảm bảo người bệnh đến khám và điều trị được 

thoáng, mát. 

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

- Thực hiện báo cáo hàng ngày theo các nội dung: 

TT Nội dung tổng hợp báo cáo Tổng số 

1 Số lượng bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện  

2 Số lượng bệnh nhân đến khám trong ngày  

3 Số lượng bệnh nhân đến khám do tai nạn giao thông  

4 Số lượng bệnh nhân nhập viện điều trị do tai nạn giao 

thông 

 

5 Số lượng bệnh nhân chuyển viện điều trị do tai nạn giao 

thông 

 

6 Số lượng tử vong do tai nạn giao thông  

Gửi báo cáovề Sở Y tế trước 7h30 trong những ngày nghỉ Lễ (số liệu báo 

cáo của ngày hôm trước); Tổng hợp báo cáo tình hình 5 ngày nghỉ Lễ gửi trước 

14h ngày 01/5/2019. 

4. Thực hiện công tác báo cáo 

Sở Y tế yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện công tác thông tin báo 

cáo tình hình dịch bệnh, cấp cứu, tai nạn, ngộ độc trong dịp nghỉ lễ theo địa chỉ 

Mail: nghiepvuy.syt@hatinh.gov.vn và số điện thoại của cán bộ trực trong 

mailto:nghiepvuy.syt@hatinh.gov.vn


 

những ngày nghỉ lễ. (Danh sách cán bộ trực trong những ngày nghỉ lễ được đăng 

tải trên Cổng Thông tin điện tử Sở Y tế). 

Các diễn biến đặc biệt khác yêu cầu báo cáo ngay thông qua đường dây 

nóng số điện thoại 0965341616. 

a) Các Trung tâm Y tế/ Y tế dự phòng báo cáo tình hình dịch bệnh về 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và tình hình an toàn vệ sinh thực phẩm về 

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, trước 07h30 hàng ngày trong những ngày 

nghỉ Lễ. 

b) Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm 

tổng hợp báo cáo các nội dung từ Trung tâm Y tế/ Y tế dự phòng gửi về Sở Y 

tế,trước 07h45 hàng ngày trong những ngày nghỉ Lễ. 

c) Cán bộ trực Sở Y tế: 

+ Tổng hợp báo cáo công tác y tế trên địa bàn gửi về UBND tỉnh (trước 

08h trong những ngày nghỉ Lễ). 

+ Tổng hợp báo cáo số liệu tai nạn giao thông (Theo biểu mẫu trên) gửi 

về Ban An toàn giao thông theo số điện thoại: 0983347405, 0914448789, Mail: 

banatgthatinh@gmail.com. 

Báo cáo hàng ngày: Báo cáo tình hình ngày hôm trước gửi trước 08h00 

ngày hôm sau trong những ngày nghỉ Lễ; báo cáo tổng hợp 05 ngày nghỉ Lễ 

trước 14h30 ngày 01/5/2019. 

Yêu cầu các đơn vị thực hiện đầy đủ các nội dung nêu trên; quán triệt toàn 

thể CBCNV tuân thủ và chấp hành tốt về trật tự ATGT đường bộ, đường sắt đặc 

biệt là trong những ngày nghỉ Lễ và báo cáo đúng thời gian để kịp thời tổng hợp 

báo cáo Bộ Y tế, UBND tỉnh./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ Y tế; 

- UBND tỉnh;          (báo cáo) 

- Giám đốc Sở; 

- Ban ATGT tỉnh; 

- Cổng TTĐT Sở Y tế; 

- Lưu VT, NVY. 

Gửi bản điện tử. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

(Đã ký) 

 

 

 

Nguyễn Tuấn 
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