
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /SYT-NVY 
V/vthực hiện Chỉ thị 06/CT-BYT 

ngày 28/03/2020 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế 

 

Lạng Sơn, ngày         tháng 4 năm 2020 

 

 

                                 Kính gửi:  

- Các bệnh viện tuyến tỉnh; 

- Trung tâm Y tế các huyện thành phố. 

 

Thực hiện Công văn 431/KCB-PHCN&GĐ ngày 03/4/2020 của Cục 

Quản lý Khám, chữa bệnh  Bộ Y tế về việc thực hiện Chỉ thị 06/CT-BYT ngày 

28/03/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị thực hiện các nội 

dung sau: 

         1. Tiếp tục thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo Quốc gia về công tác phòng 

chống dịch COVID-19; các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn chuyên môn của Bộ 

Y tế và của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh về phòng chống dịch COVID-19; 

Thường xuyên cập nhập thông tin chỉ đạo và hướng dẫn chuyên môn về phòng 

chống dịch COVID-19trên cổng thông tin điện tử của Chính phủ, Bộ Y tế và 

trang wed: kcb.vn để kịp thời tỏ chức triển khai thực hiện. 

2. Lập kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 06/CT-BYT ngày 28/03/2020 

của Bộ trưởng Bộ Y tế, phân công nhiệm vụ cho tập thể, cá nhân chịu trách 

nhiệm đối với từng hoạt động cụ thể trong kế hoạch gửi về Sở Y tế ( Phòng 

Nghiệp vụ Y) trước ngày 10/4/2020. 

3. Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 06/CT-BYT theo 13 nội dung (Mẫu 

phụ lục công văn 431/KCB-PHCN&GĐ) định kỳ 02 tuần/lần gửi về phòng 

Nghiệp vụ y Sở Y tế trước 15h00 vào ngày 5 của tuần thứ hai ( báo cáo lần 1 

bắt đầu từ thứ 5 ngày 16/4/2020) . 

Nhận được văn bản đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện../. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu:VT,NVY. 

KT. GIÁM ĐỐC 

                        PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Tùng 
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