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Kính gửi:   

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

- Các phòng chuyên môn Sở. 
 

 

Thực hiện Văn bản số 4795/BYT-TB-CT ngày 05/9/2022 của Bộ Y tế về việc 

tiếp tục sẵn sàng phương án đảm bảo ô xy y tế cho công tác cấp cứu, điều trị 

COVID-19; để đảm bảo phương tiện, thiết bị, thuốc và ô xy y tế đáp ứng cho các 

kịch bản phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, Sở Y tế đề nghị các đơn vị 

thực hiện: 

1. Khẩn trương rà soát, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thuốc, trang thiết bị, vật tư y 

tế, hạ tầng kỹ thuật (bồn oxy, bình, chai...)  tại các cơ sở khám chữa bệnh để phục vụ 

điều trị người bệnh, sẵn sàng ứng phó với tình huống số ca mắc tăng cao, đáp ứng 

trong mọi tình huống dịch bệnh có thể xảy ra, bảo đảm người dân được tiếp cận dịch 

vụ y tế nhanh nhất, sớm nhất.  

2. Chủ động phương án ký kết hợp đồng cung ứng, vận chuyển, cung cấp đầy 

đủ ô xy y tế phục vụ công tác điều trị người bệnh COVID-19; bảo đảm cung ứng đủ 

ô xy y tế cho công tác điều trị người bệnh COVID-19 và các bệnh khác trên địa bàn. 

3. Trung tâm Y tế tuyến huyện có phương án đảm bảo cung ứng ô xy y tế cho 

các trạm y tế trên địa bàn để phục vụ điều trị người bệnh, sẵn sàng cung cấp ô xy y tế 

trong trường hợp dịch bùng phát trở lại. 

4. Phòng Nghiệp vụ dược Sở Y tế phân công cán bộ phối hợp với các phòng 

chuyên môn Sở Y tế và các đơn vị trong ngành Y tế theo dõi chặt chẽ về tình hình 

cung ứng, sử dụng ô xy y tế trên địa bàn. Duy trì kết nối, trao đổi thông tin giữa các 

bệnh viện/trung tâm y tế với nhà sản xuất, nhà cung ứng để chủ động phương án 

cung ứng đầy đủ ô xy y tế phục vụ công tác điều trị người bệnh COVID-19 và phục 

vụ công tác quản lý, điều phối trong toàn tỉnh. 

Đề nghị các đơn vị khẩn trương, nghiêm túc tổ chức thực hiện./. 
 

Nơi nhận:                                                                                    
- Như trên; 

- Bộ Y tế (để báo cáo); 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Ban Giám đốc Sở; 

- UBND các huyện, TP, TX (để p/h chỉ đạo); 

- Cổng TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, NVY. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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