
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ Y TẾ  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
          

Số:         /SYT-VP 
V/v đảm bảo công tác y tế 
trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 

01/5 

Lạng Sơn, ngày 27 tháng 4 năm 2020 

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế 
                                          

 
Thực hiện Công văn số 2317/BYT-VPB1 ngày 26/4/2020 của Bộ Y tế về 

việc đảm bảo công tác y tế trong dịp nghỉ Lễ 30/4 - 01/5. Sở Y tế yêu cầu Thủ 

trưởng các đơn vị trực thuộc thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia, Ban Chỉ đạo tỉnh, Bộ Y tế và của Sở Y tế về 

công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. 

2. Theo chức năng, nhiệm vụ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị bố trí, sắp 

xếp các bộ phận trực hợp lý để giải quyết công việc, không để xảy ra ách tắc. 

Duy trì công tác giám sát dịch bệnh và báo dịch đúng quy định;  

3. Các đơn vị khám, chữa bệnh bố trí, phân công trực 24/24 giờ, đảm bảo 

các điều kiện về nhân lực, trang thiết bị y tế, thuốc, dịch truyền, vật tư y tế…, 
đảm bảo duy trì hoạt động khám, chữa bệnh.  

4. Chủ động nắm tình hình, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn phòng chống 

cháy nổ và giải quyết kịp thời các công việc phát sinh tại đơn vị; kịp thời báo 

cáo những vấn đề nổi cộm, phức tạp xảy ra tại đơn vị về Sở Y tế (nếu có). 

Sở Y tế yêu cầu các đơn vị thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Các Phó Giám đốc Sở;  
- Các phòng thuộc Sở;  
- Lưu: VT, VP (HVT). 

GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 
 

 
Nguyễn Thế Toàn   
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