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Kính gửi:  Các đơn vị Y tế trong tỉnh. 

 

Thực hiện Công văn số 76/KCB-QLCL&CĐT ngày 21/01/2022 của Cục 

Quản lý Khám chữa bệnh về việc tăng cường công tác cấp cứu, khám chữa bệnh 

trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; Công điện số 19/CĐ-UBND ngày 

16/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 

trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần và Lễ hội xuân 2022; 

Công văn số 406/UBND-TH5 ngày 24/01/2022 của UBND tỉnh về việc tổ chức 

trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Trong 

đó thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 là 09 ngày (05 ngày nghỉ Tết 

và 04 ngày nghỉ Thứ 7, Chủ nhật hàng tuần; từ ngày 29/01/2022 đến hết ngày 

06/02/2022). Để bảo đảm tốt công tác khám, chữa bệnh cho Nhân dân trong dịp 

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. 

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh đặc 

biệt là thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; phòng, 

chống dịch COVID-19, dịch bệnh mùa Đông – Xuân; tiêm mũi bổ sung và tăng 

cường vắc xin phòng COVID-19; tuyên truyền, vận động người dân tuân thủ các 

biện pháp phòng, chống dịch bệnh, nhất là thực hiện biện pháp 5K trong phòng, 

chống dịch COVID-19 (đối với người dân về quê nhân dịp Tết Nguyên đán 

2022, thực hiện nghiêm quy định 5K, tự theo dõi sức khỏe, không phải cách ly y 

tế; trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 như sốt, ho, khó thở... thì hạn chế tiếp 

xúc và hạn chế đi lại, đồng thời thông báo ngay cho y tế địa phương để được 

hướng dẫn, xét nghiệm SARS-COV-2 và xử trí theo quy định). Triển khai các 

chương trình truyền thông về đón Tết an toàn, tiết kiệm; thực hiện tốt an toàn vệ 

sinh thực phẩm, không lạm dụng rượu bia; thực hiện các hành vi có lợi cho sức 

khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng; vận động nhân dân ăn uống hợp vệ 

sinh; không vận chuyển, giết mổ gia súc, gia cầm mắc bệnh, không rõ nguồn 

gốc; không ăn thức ăn sống, hải sản chưa được chế biến kỹ; không uống rượu 

bia khi trực tiếp tham gia giao thông để giảm bớt tai nạn giao thông. Chủ động 

cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí về đảm bảo công tác y tế trong dịp 

Tết. 
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- Xây dựng và triển khai Kế hoạch tăng cường công tác giám sát, phát 

hiện sớm, xử lý kịp thời những trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm tập trung vào 

các vùng có nguy cơ cao, địa phương có ổ dịch cũ, các khu vực trọng điểm hạn 

chế tới mức thấp nhất tỷ lệ mắc, tử vong. 

- Xây dựng kế hoạch triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 

xuyên Tết Nguyên đán theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Y tế, đảm 

bảo hoàn thành tiêm mũi 2 cho người từ 12-18 tuổi trong tháng 01/2022, mũi bổ 

sung/nhắc lại cho người từ 18 tuổi trở lên trong quý I/2022. Tuyên truyền, vận 

động người dân đến tiêm vắc xin khi đủ thời gian theo quy định. 

- Tại cửa khẩu: cần giám sát chặt chẽ khách nhập cảnh, thực hiện khai báo 

y tế, cách ly, theo dõi y tế theo quy định. 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. 

- Chuẩn bị đầy đủ hóa chất khử khuẩn, vật tư, trang thiết bị, sinh phẩm xét 

nghiệm và nhân lực để sẵn sàng hỗ trợ, triễn khai các hoạt động chống dịch kịp 

thời. Duy trì các đội truy vết, lấy mẫu, tiêm vắc xin đảm bảo sẵn sàng khi có 

lệnh điều động. 

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

trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán để theo dõi nắm tình hình bệnh dịch xẩy 

ra trên địa bàn, báo cáo theo đúng quy định. 

2. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm 

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan tăng cường công tác tuyên 

truyền đảm bảo an toàn thực phẩm và thanh tra, kiểm tra các cơ sở kinh doanh 

thực phẩm trên địa bàn, phát hiện và xử lý kịp thời các cơ sở vi phạm đồng thời 

công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.  

- Triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm để quản lý hiệu 

quả đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ 

trợ chế biến thực phẩm. 

- Có phương án phối hợp tốt với các cơ sở khám, chữa bệnh và các đơn vị 

Y tế dự phòng để tổ chức cấp cứu người bệnh trong các vụ ngộ độc thực phẩm; 

khẩn trương xác định và giải quyết triệt để nguyên nhân gây ngộ độc khi có 

trường hợp ngộ độc xẩy ra.   

3. Các cơ sở khám, chữa bệnh 

3.1. 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, xử lý thông tin Đường dây nóng; trực chuyên môn; trực hành 

chính - hậu cần và trực bảo vệ - tự vệ. Danh sách cán bộ trực phải được niêm yết 

tại các khoa, phòng. Có kế hoạch về phòng chống cháy nổ, thảm hoạ, tai nạn 

hàng loạt; bảo đảm thông tin liên lạc 24/24 giờ trong mọi tình huống; Khắc phục 
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nhanh các hoạt động y tế, đặc biệt hoạt động cấp cứu nhằm làm tốt công tác 

chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân trước, trong và sau khi có thảm họa xảy 

ra; sẵn sàng hỗ trợ kỹ thuật cho tuyến dưới, tham vấn về chuyên môn khi cần 

thiết. 

3.2. Chủ động đối phó với dịch bệnh đặc biệt dịch COVID-19, tai nạn, 

ngộ độc, cấp cứu hàng loạt có thể xảy ra: Tiếp tục thực hiện các chỉ đạo của 

Chính phủ, ngành Y tế và Ủy ban nhân dân tỉnh về phòng chống dịch COVID-

19. Xây dựng 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, đảm bảo tốt công tác thu dung, cấp cứu điều trị, cách ly 

người bệnh theo đúng các hướng dẫn hiện hành về phòng chống dịch. Thành lập 

các đội cấp cứu cơ động, phòng chống dịch, thảm họa thường trực 24/24h. 

3.3. 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. 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. 

3.4. 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.  

3.5. Nghiêm túc thực hiện công tác thông tin báo cáo trực tuyến hàng 

ngày: Tình hình cấp cứu, tai nạn thương tích, tai nạn giao thông, ngộ độc trong 

dịp Tết theo hệ thống báo cáo trực tuyến của Cục Quản lý khám chữa bệnh.  

4. Công tác báo cáo 

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

cáo tình hình cấp cứu, tai nạn, ngộ độc trong dịp Tết, danh sách ca bệnh tai nạn 

do pháo, vũ khí, vật liệu nổ tự chế và danh sách ca tử vong do tai nạn giao thông 

theo hệ thống báo cáo trực tuyến của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh và quy định 

của Bộ Y tế, như sau: 

4.1. Các bệnh viện: 

- Báo cáo trực tuyến hàng ngày theo phần mềm cdc.kcb.vn, sử dụng tài 

khoản báo cáo Tết năm 2021 hoặc tài khoản báo cáo COVID-19, các cơ sở 

khám chữa bệnh chưa có tài khoản đề nghị đăng ký trực tiếp trên phần mềm 

hoặc qua email: cdc.kcb@gmail.com hoàn thành trước ngày 27/01/2022. Báo 

cáo công tác đảm bảo an toàn giao thông tại tại địa chỉ: 
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eVoVO3OQrg3S4iuM3d8fY8U

PUHtamd3LAlMinik0Z-I/edit?usp=sharing  

- Thời gian thực hiện báo cáo: Bắt đầu thu thập dữ liệu từ cơ sở khám 

chữa bệnh từ sáng ngày 27/01/2022, báo cáo từ 28-29/01/2022 (trước ngày nghỉ 

lễ 1 ngày) và báo cáo trực tuyến chính thức hàng ngày số liệu từ 7 giờ sáng 

ngày 29/01/2022 (báo cáo vào 08h00 sáng 30/01/2022) đến hết ngày 06/02/2022 

(báo cáo vào 20h00 tối ngày 06/02/2022). Nếu có diễn biến đặc biệt yêu cầu 

báo cáo khẩn hoặc trực tiếp qua Đường dây nóng Sở Y tế. 

27/01 28-29/01 30/01 31/01 01/02 02/02 03/02 04/02 05/02 06/02 07/02 

Hoàn 

thành 

tự đăng 

ký tài 

khoản 

Báo cáo 

hàng ngày 

để kiểm 

thử hệ 

thống 

8h sáng hàng ngày báo 

cáo chính thức số liệu 

theo ca trực. Ngày 01/02 

tức Mùng 1 Tết báo cáo 3 

ngày Tết cả bằng văn bản 

8h sáng hàng ngày báo 

cáo số liệu theo ca trực. 

Ngày 04/02 báo cáo 6 

ngày Tết cả bằng văn 

bản 

8h sáng hàng ngày 

báo cáo số liệu theo 

ca trực. Ngày 07/02 

rà soát số liệu, danh 

sách ca bệnh, báo cáo 

tổng kết 9 ngày Tết 

cả bằng văn bản 

Ngày 28/1 và 29/1, nhập số liệu trước 08h00 để thử nghiệm hệ thống. Báo 

cáo chính thức nhập số liệu trước 08h00 ngày 30/1/2021 (tức ngày 28 Tết). 

- Thời gian chốt số liệu báo cáo trong ngày: Số liệu được lấy theo ca trực 

của cơ sở khám chữa bệnh, từ 7 giờ sáng hôm trước đến 7 giờ sáng hôm sau.  

- Biểu mẫu báo cáo tổng hợp theo Phụ lục 1 (gửi kèm): Nhập báo cáo trực 

tuyến và gửi file điện tử qua mai: nghiepvuy.syt@hatinh.gov.vn 

- Các trường hợp người bệnh phải báo cáo theo Danh sách bệnh nhân chi 

tiết theo Phụ lục 2 (gửi kèm), hình thức báo cáo bằng nhập danh sách trên phần 

mềm, bao gồm:  

Loại tai nạn, ngộ độc, bệnh dịch Ngoại trú Nội trú Tử vong 

1- Tai nạn giao thông   x x 

2- Tai nạn do đánh nhau    x x 

3- Tai nạn sinh hoạt     x 

4- Tai nạn do pháo nổ x x x 

5- Tai nạn do vũ khí, vật liệu nổ tự chế x x x 

6- Ngộ độc thực phẩm   x x 

7- COVID-19 (+) 
Báo cáo số ca. Chi tiết đã có hệ thống theo 

dõi ca bệnh riêng 

+ Tai nạn Giao thông, Đánh nhau: Danh sách ca Tử vong bao gồm cả tử 

vong trên đường đến viện, tử vong tại bệnh viện và tiên lượng tử vong xin về; 

+ Tai nạn do Pháo nổ: Tất cả các đối tượng; 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eVoVO3OQrg3S4iuM3d8fY8UPUHtamd3LAlMinik0Z-I/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eVoVO3OQrg3S4iuM3d8fY8UPUHtamd3LAlMinik0Z-I/edit?usp=sharing
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+ Tai nạn do vũ khí các loại, vật liệu nổ tự chế: Tất cả các đối tượng; 

+ Tai nạn do đánh nhau: Tử vong bao gồm cả tử vong trên đường đến 

bệnh viện và tiên lượng tử vong xin về; 

+ Cấp cứu ngộ độc thực phẩm (không bao gồm rối loạn tiêu hoá, tự tử, 

say rượu ...):  Tử vong, tiên lượng tử vong xin về; 

- Phân công cán bộ bệnh viện thường trực lãnh đạo, đường dây nóng báo 

cáo số liệu hàng ngày. Danh sách cán bộ thường trực báo cáo số liệu kèm theo 

số điện thoại di động, email đề nghị cập nhật trực tiếp trên phần mềm báo cáo 

trực tuyến trước ngày 27/01/2022. 

Nếu có diễn biến đặc biệt yêu cầu báo cáo khẩn riêng hoặc thông qua 

đường dây nóng, số điện thoại 0965341616. 

4.2. Các Trung tâm Y tế: 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 Tết. 

4.3. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Chi cục An toàn vệ sinh thực 

phẩm: Tổng hợp báo cáo về Sở Y tế theo quy định trước 08h hàng ngày. 

4.4. Cán bộ trực Tết Sở Y tế: 

Tổng hợp số liệu báo cáo nhanh tình hình khám chữa bệnh cấp cứu, tai 

nạn, ngộ độc, bệnh dịch và diễn biến khác (nếu có) trên địa bàn kèm phụ lục 

tổng hợp số liệu tình hình khám, cấp cứu, tai nạn ngộ độc, dịch bệnh của các 

đơn vị trực thuộc trên hệ thống trực tuyến và gửi về Cục Quản lý Khám chữa 

bệnh, Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh, trong đó: 

* Gửi báo cáo gửi về Bộ Y tế, Cục Quản lý Khám chữa bệnh qua địa chỉ 

email: qlbv.vn@gmail.com trước 09h00 hàng ngày, trong những ngày nghỉ 

Tết; tổng hợp báo cáo 3 ngày (Ngày 01 Tết), 6 ngày (Ngày 04 Tết) và 09 ngày 

(Ngày 07 Tết) bằng văn bản. 

* Gửi báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh theo đường công văn hỏa tốc, Fax 

theo số máy 0239.3856141 và gửi qua phần mềm gửi nhận văn bản điện tử. 

 Báo cáo nhanh gửi trước 11h00 hàng ngày từ ngày 31/01/2022 (tức 

ngày 29 tháng Chạp) đến hết ngày 04/02/2022 (tức ngày Mùng 4 

Tết). 

 Riêng báo cáo ngày 04/02/2022 (tức ngày Mùng 4 Tết) gửi trước 

09h00; yêu cầu tổng hợp tình hình cả dịp nghỉ Tết Nguyên đán 

Nhâm Dần 2022 và đề xuất những công việc trọng tâm cần tập 

trung chỉ đạo, điều hành sau Tết thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn 

quản lý. 
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* Gửi báo cáo tình hình tai nạn giao thông về Ban An toàn giao thông tỉnh 

trước 08h30 hàng ngày trong những ngày nghỉ Tết theo địa chỉ Mail: 

banatgthatinh@gmail.com; ĐT 0982.047.368 hoặc 0914.448.789. 

Danh sách cán bộ trực Tết của Sở Y tế được đăng tải trên Cổng Thông 

tin điện tử Sở Y tế. 

5. Đảm bảo công tác an ninh, trật tự, phòng chống cháy nổ tại cơ 

quan và nơi cư trú 

Sở Y tế yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 

nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật và trách nhiệm, sẵn sàng hoàn thành tốt mọi 

nhiệm vụ được giao khi có tình huống xảy ra. Nghiêm cấm tàng trữ và sử dụng 

vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các loại pháo không cho phép; thực hiện tốt Luật 

phòng chống tác hại của rượu bia và các nội dung cam kết tại địa phương nơi cư 

trú. Tổ chức đón Tết đầm ấm, an toàn, lành mạnh và tiết kiệm. 

Sở Y tế sẽ tổ chức kiểm tra đột xuất việc chuẩn bị và thực hiện thường 

trực của một số đơn vị trước và trong dịp Tết. 

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 Tết 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;  

- Cục Quản lý Khám chữa bệnh; 

- UBND tỉnh;                                     (báo cáo) 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; 

- Q. Giám đốc Sở; 

- Các Phó Giám đốc, Các phòng chức năng Sở; 

- Ban ATGT tỉnh (để biết); 

- UBND huyện/ thành phố/ thị xã (phối hợp);               

- Cổng TTĐT Sở Y tế; 

- Lưu VT, NVY.    

Gửi bản điện tử                                             

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lê Chánh Thành 
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