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KHẨN 

Kính gửi:  

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 

- Các bệnh viện, trung tâm y tế trong tỉnh. 
 

Thực hiện Văn bản số 26/TB-VPCP ngày 08/2/2021 của Văn phòng Chính 

phủ về việc Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại 

cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19; Sở Y tế yêu 

cầu Thủ trưởng các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các biện pháp 

phòng, chống dịch Covid-19 như sau: 

1. Tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, giám sát cán bộ, viên chức, bệnh nhân và 

thân nhân người bệnh tại các cơ sở khám, chữa bệnh tuân thủ nghiêm ngặt việc 

thực hiện 5K (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai 

báo y tế), trước hết là đeo khẩu trang, không tụ tập đông người; hạn chế đến mức 

tối đa việc tập trung đông người tại lễ tang, lễ hội, nghi lễ tôn giáo, tiệc mừng 

cuối năm/năm mới, đám cưới, mừng thọ, cúng họ; hạn chế tối đa việc đi lại trong 

dịp Tết Nguyên đán. Duy trì nghiêm ngặt việc phân luồng, khám sàng lọc Covid -

19 theo quy định. 

2. Chuẩn bị kỹ lưỡng theo các kịch bản phòng chống dịch, sẵn sàng cho 

tình huống có ca dương tính tại cộng đồng. 

3. Thực hiện nghiêm việc cách ly tập trung trong 14 ngày và cách ly trẻ em 

dưới 15 tuổi theo hướng dẫ của Bộ Y tế và Sở Y tế. 

4. Tiếp tục rà soát, chuẩn bị mọi nguồn lực cần thiết về nhân lực, vật tư, 

hóa chất, sinh phẩm, phương tiện thiết bị sẵn sàng cho các tình huống dịch bệnh; 

quan tâm giải quyết chế độ, chính sách, có biện pháp thiết thực động viên kịp thời 

các lực lượng trực tiếp phòng chống dịch, các lực lượng làm việc tại các khu cách 

ly tập trung, chăm sóc điều trị người nhiễm, nghi nhiễm Covid-19; tăng cường 

các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, không để xẩy ra các tình huống xấu do 

diễn biến của dịch bệnh trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán. 

5. Bệnh viên Đa khoa tỉnh sẵn sàng tiếp nhận điều trị các ca dương tính 

Covid -19 mức độ vừa và nặng, sẵn sàng vận hành bệnh viện dã chiến trong tình 



2 
 

 

huống khẩn cấp; Bệnh viện Đa khoa cửa khẩu quốc tế Cầu Treo sẵn sàng tiếp 

nhận điều trị các ca dương tính Covid -19 mức độ nhẹ. 

6. Tiếp tục thông tin về tình hình dịch bệnh trên Cổng thông tin điện tử của 

đơn vị và mạng xã hội để cán bộ, viên chức và nhân dân đề cao cảnh giác, có biện 

pháp mạnh mẽ phòng chống dịch./. 

 
Nơi nhận:                                                                               
- Như trên; 

- UBND tỉnh;            (để báo cáo) 

- Q. Giám đốc Sở; 
- UBND các huyện, TP, TX (để p/h chỉ đạo) 

- Phòng Y tế cấp huyện; 

- Cổng TTĐT Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

(Đã ký) 

 

 

 

 

Nguyễn Lương Tâm 
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