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Kính gửi:   

- Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; 

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

- Các bệnh viện trong tỉnh; 

- Các Trạm Y tế, Phòng khám ngoài công lập trong tỉnh. 

 

Ngày 15/01/2021, Sở Y tế ban hành văn bản số 143/SYT-NVY về việc 

tăng cường đánh giá bệnh viện, phòng khám theo Bộ tiêu chí an toàn PC Covid-

19 (Văn bản gửi kèm). Tuy nhiên đến nay qua kiểm tra hệ thống phần mềm đánh 

giá trực tuyến (covid19.cosoyte.vn) nhiều địa phương chưa triển khai hoặc đã 

triễn khai nhưng chưa đầy đủ, chưa tự đánh giá cơ sở khám chữa bệnh an toàn 

phòng chống Covid-19. Sở Y tế phê bình các Phòng Y tế, Trung tâm Y tế chưa 

tổ chức thực hiện việc đánh giá Bộ tiêu chí an toàn PC Covid-19 trên phần mềm 

trực tuyến, cụ thể chi tiết các địa phương đã thực hiện như sau: (Danh sách các 

cơ sở đã đánh giá trên phần mềm gửi kèm). 
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1 Can Lộc 1 1 18 9 12 0 31 10 32.26% 

2 Cẩm Xuyên 1 1 23 17 12 0 36 18 50.00% 

3 Đức Thọ 1 1 16 0 18 0 35 1 2.86% 

4 Hương Khê 1 1 21 15 14 2 36 18 50.00% 

5 Hương Sơn 2 2 25 25 18 2 45 29 64.44% 

6 Kỳ Anh 0 0 20 0 7 3 27 3 11.11% 

7 Lộc Hà 1 1 12 0 5 0 18 1 5.56% 

8 Nghi Xuân 1 1 17 0 21 0 39 1 2.56% 

9 TP Hà Tĩnh 9 9 15 0 112 0 136 9 6.62% 

10 

TX Hồng 

Lĩnh 
2 2 6 6 12 0 20 

8 40.00% 

11 TX Kỳ Anh 1 1 11 0 17 2 29 3 10.34% 

12 Thạch hà 1 1 22 9 10 0 33 10 30.30% 

13 Vũ Quang 1 1 10 0 0 0 11 1 9.09% 

Tổng 22 22 216 81 258 9 496 112 22.58% 



 

 

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid -19 trên thế gới, toàn quốc 

và tại Hà Tĩnh, Sở Y tế đề nghị Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã 

phối hợp chỉ đạo các đơn vị Y tế trên địa bàn thực hiện những nội dung sau: 

1. Các bệnh viện/ Trung tâm y tế có giường bệnh 

Thực hiện đánh giá Bộ tiêu chí an toàn PC Covid-19 trên phần mềm trực 

tuyến: https://covid19.chatluongbenhvien.vn 01 tháng 1 lần theo hướng dẫn trên 

phần mềm trực tuyến. 

2. Phòng Y tế các huyện, thành phố, thị xã 

- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các Phòng khám ngoài công lập trên địa 

bàn, theo dõi, đôn đốc các Phòng khám triển khai tự đánh giá tại phần mềm 

đánh giá trực tuyến covid19.cosoyte.vn. 

- Đối với các phòng khám chưa được cấp tài khoản thì Phòng Y tế cập 

nhật danh sách các cơ sở khám chữa bệnh ngoài công lập được đăng tải tại 

http://soyte.hatinh.gov.vn/danh-muc/quan-ly-hanh-nghe-y-duoc/quan-ly-hanh-

nghe-y cập nhật gửi danh sách theo định dạng theo hướng dẫn tại phần mềm: 

cosoyte.vn. 

- Phối hợp với Trung tâm Y tế tổ chức kiểm tra, đánh giá các Trạm Y tế 

và các phòng khám trên địa bàn theo Bộ tiêu chí Phòng khám an toàn phòng 

chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp, áp dụng chung 

cho các trạm y tế, phòng khám công lập và ngoài công lập trên địa bàn. 

Cơ sở khám chữa bệnh nào không triển khai tự đánh giá, sau đánh giá 

không có biện pháp khắc phục, tại thời điểm kiểm tra không đạt tiêu chí an toàn 

Covid – 19, thì đình chỉ hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền đình chỉ hoạt động cơ 

sở khám chữa bệnh. 

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

Theo dõi, đôn đốc các Trạm Y tế triển khai tự đánh giá cơ sở khám chữa 

bệnh an toàn phòng chống Covid-19 tại phần mềm trực tuyến 

covid19.cosoyte.vn. 

Phối hợp với Phòng Y tế tổ chức kiểm tra, đánh giá các Trạm Y tế và các 

phòng khám trên địa bàn theo Bộ tiêu chí Phòng khám an toàn phòng chống 

dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp, áp dụng chung cho 

các trạm y tế, phòng khám công lập và ngoài công lập trên địa bàn. 

4. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

https://covid19.chatluongbenhvien.vn/
http://soyte.hatinh.gov.vn/danh-muc/quan-ly-hanh-nghe-y-duoc/quan-ly-hanh-nghe-y
http://soyte.hatinh.gov.vn/danh-muc/quan-ly-hanh-nghe-y-duoc/quan-ly-hanh-nghe-y


 

Yêu cầu các cơ sở khám bệnh chữa bệnh trên địa bàn tỉnh nghiên cứu, 

thực hiện tốt Bộ tiêu chí an toàn phòng, chống Covid-19; đăng ký tài khoản, cập 

nhật phần mềm: http://cosoyte.vn tự đánh giá hàng tháng và có kế hoạch khắc 

phục các tồn tại (nếu có), đảm bảo cơ sở khám bệnh, chữa bệnh an toàn phòng 

chống Covid-19. Sở Y tế sẽ theo dõi trên phần mềm trực tuyến, kiểm tra đột 

xuất đối với các cơ sở không thực hiện tự đánh giá và xử lý các cơ sở không 

đảm bảo điều kiện cơ sở phòng, chống Covid-19 theo quy định. 

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị kịp thời triển khai thực hiện, mọi khó khăn 

vướng mắc liên hệ số ĐT 0908881998 để được hướng dẫn./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cục Quản lý KCB (báo cáo); 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Q. Giám đốc Sở (báo cáo); 

- Các PGĐ, các phòng chức năng Sở; 

- Cổng Thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY. 

Gửi văn bản điện tử. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lê Chánh Thành 
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