
 

UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ Y TẾ 
 

Số: 3680/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 

Tân Sửu và Lễ hội xuân 2021 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Tĩnh, ngày 26 tháng 12 năm 2020 

     

Kính gửi:   

- Các bệnh viện trong tỉnh; 

- Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm; 

- Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

- Trung tâm Y tế các huyện, thành phố, thị xã. 
 

Thực hiện Công điện số 1711/CĐ-TTg ngày 07/12/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ và Công điện số 32/CĐ-UBND ngày 08/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 

việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông gắn với phòng, chống dịch Covid-19 trong 

dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội xuân 2021. Để thực hiện tốt 

công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân trong dịp nghỉ Lễ, Tết, 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 Y tế các huyện, thành phố, 

thị xã. 

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

ngày nghỉ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu để theo dõi nắm tình hình bệnh 

dịch xẩy ra trên địa bàn, phối hợp xử lý và báo cáo theo đúng quy định; 

- Tăng cường công tác giám sát, phát hiện sớm, xử lý kịp thời những trường 

hợp mắc bệnh truyền nhiễm, triển khai các biện pháp khoanh vùng, xử lý triệt để ổ 

dịch khi xuất hiện trường hợp bệnh đầu tiên, không để lan rộng. Triển khai thực hiện 

nghiêm các chỉ đạo, hướng dẫn về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống 

dịch bệnh truyền nhiễm đặc biệt là dịch bệnh do Covid-19. Chuẩn bị đầy đủ hoá chất 

sinh phẩm, vật tư y tế…, nhân lực, phương tiện đáp ứng đủ nhu cầu xét nghiệm virus 

Sar-covi 2, nhất là trong trường hợp người dân về quê tăng đột biến trong dịp Tết 

Nguyên đán Tân Sửu 2021. 

- Đẩy mạnh công tác truyền thông, khuyến cáo phòng chống dịch bệnh tại cơ 

sở điều trị, cộng đồng, các khu du lịch - lễ hội, trường học, nơi tập trung đông 

người….; kịp thời cung cấp thông tin để người dân không hoang mang lo lắng và 

phối hợp thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh. Tiếp tục đẩy mạnh truyền thông về 

thông điệp 5K trong phòng chống dịch bệnh do Covid -19 và dịch bệnh đường hô 

hấp. 

- Kiện toàn Đội đáp ứng nhanh các tuyến để sẵn sàng ứng phó và hỗ trợ khi có 

dịch bệnh xảy ra, tổ chức thường trực phòng chống dịch tại các đơn vị y tế khi cần 

thiết. 

- Chuẩn bị đầy đủ vật tư, hóa chất, phương tiện, nhân lực để sẵn sàng hỗ trợ, 

triển khai các hoạt động phòng chống dịch kịp thời. 



 

- Tại Cửa khẩu, Hải cảng đẩy mạnh tăng cường việc giám sát chặt chẽ khách 

nhập cảnh từ các vùng đang có dịch, vùng có ổ dịch củ để phát hiện, cách ly, xử lý 

kịp thời những trường hợp nghi ngờ mắc bệnh dịch không để dịch bệnh xâm nhập và 

lây lan vào Hà Tĩnh. Đơn vị kiểm dịch phối hợp chặt chẽ với cơ quan chuyên ngành 

trong việc kiểm tra, giám sát gia cầm, động vật, thực phẩm nhập khẩu và vận chuyển 

qua biên giới. 

- Báo cáo về công tác phòng, chống dịch bệnh: các Trung tâm Y tế báo cáo về 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổng hợp gửi 

về Sở Y tế trước 07h30 trong những ngày nghỉ Tết. 

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 sản xuất, kinh doanh những mặt hàng được sử dụng nhiều trong 

dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và trong các Lễ hội như thịt, sản phẩm từ thịt, 

bia, rượu, nước giải khát, bánh, mứt, kẹo, rau, củ, quả… các cơ sở kinh doanh dịch 

vụ ăn uống, 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. 

- Báo cáo về công tác An toàn vệ sinh thực phẩm: các Trung tâm Y tế báo cáo 

về Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm; Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tổng hợp 

gửi về Sở Y tế trước 07h30 trong những ngày nghỉ Tết. 

3. Các Bệnh viện trong tỉnh/ Trung tâm Y tế có giường bệnh. 

- Xây dựng kế hoạch đảm bảo công tác điều trị, phục vụ người bệnh và an ninh 

trật tự trong các cơ sở khám, chữa bệnh. Tổ chức trực đầy đủ theo 4 cấp: trực lãnh 

đạo; trực chuyên môn, xử lý thông tin Đường dây nóng; trực hành chính - hậu cần và 

trực bảo vệ - tự vệ. Danh sách cán bộ trực phải được niêm yết tại các khoa phòng. 

Xây dựng kế hoạch về phòng chống cháy nổ, thảm hoạ, tai nạn hàng loạt; phòng 

chống rét cho người bệnh; hỗ trợ kỹ thuật cho tuyến dưới, tham vấn về chuyên môn 

khi cần thiết. 

- Chủ động đối phó tình hình dịch bệnh, ngộ độc, tai nạn cấp cứu hàng loạt có 

thể xảy ra trong dịp nghỉ Tết: Có phương án thường trực, dự trữ cơ số thuốc, dịch 

truyền, vật tư, hoá chất, bố trí cơ số giường bệnh, phương tiện cấp cứu và cấp cứu 

ngoại viện để sẵn sàng đáp ứng khi dịch bệnh xảy ra và phải đảm bảo tốt công tác thu 

dung, cấp cứu điều trị và cách ly người bệnh theo đúng các hướng dẫn hiện hành về 

phòng chống dịch. Bố trí đội cấp cứu cơ động phòng chống dịch, thảm họa thường 

trực 24/24h. 

- Tổ chức tốt việc cấp cứu, khám chữa bệnh cho nhân dân: Dự trữ đủ thuốc, 

máu, dịch truyền và các phương tiện, trang thiết bị cần thiết phục vụ cấp cứu, khám 

chữa bệnh trong những ngày Tết. 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. 

- Tổ chức thăm hỏi và đón Tết cho người bệnh còn điều trị tại bệnh viện trong 

dịp Tết, đặc biệt chú ý người bệnh nghèo, người bệnh thuộc đối tượng chính sách. 



 

Luôn 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. 

- Triển khai thực hiện tốt phòng và kiểm soát lây nhiễm Sars-Covi-2 trong cơ 

sở khám chữa bệnh, đảm bảo “Bệnh viện an toàn phòng, chống dịch COVID-19 và 

các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp”. 

- 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 cáo về Sở Y tế trước 07h30 trong những ngày nghỉ Tết, từ ngày 

01/01/2021 đến hết ngày 03/01/2021 (số liệu báo cáo của ngày hôm trước); Tổng hợp 

báo cáo tình hình 3 ngày nghỉ Tết gửi trước 16h ngày 03/01/2020. 

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

số điện thoại 0965341616. 

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 những ngày nghỉ 

Tết. (Danh sách cán bộ trực trong những ngày nghỉ lễ được đăng tải trên Cổng Thông 

tin điện tử Sở Y tế). 

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, Tết và thực hiện báo cáo theo quy định./. 

 
Nơi nhận:                                                                                    
- Như trên; 

- Bộ Y tế (báo cáo); 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Ban ATGT tỉnh (để biết); 

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

- Công Thông tin điện tử Sở Y tế;        

- Lưu VT, NVY.    

Gửi bản điện tử                                           

Q. GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tuấn 
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