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Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc.

Thực hiện Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 28/12/2019 của UBND tỉnh về
việc một số nhiệm vụ cấp bách trước, trongvà sau Tết Nguyên đán Tân Sửu
2021; Chỉ thị số 26/CT-BYT ngày 31/12/2019 của Bộ Y tế về việc tăng cường
các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và đảm bảo công tác y tế dịp Tết Nguyên
đán năm 2021.
Sở Y tế yêu cầu các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện như sau:
1. Tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực
hiện nghiêm túc chủ đề năm 2021 do UBND tỉnh chỉ đạo là “ Siết chặt kỷ
cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, sáng tạo bứt phá ” ;
tiếp tục thực hiện nghiêm túc, triệt để các quy định về phòng, chống dịch
COVID-19, tổ chức đón Tết nguyên đán vui vẻ, tiết kiệm, tuân thủ an toàn giao
thông, đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ tại cơ quan đơn vị; triển
khai trực đơn vị có phân công, niêm yết danh sách trực công khai hằng ngày
theo quy định; xử lý, giải quyết kịp thời, hiệu quả các công việc, tình huống phát
sinh, thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo trong dịp nghỉ Tết; nhanh
chóng trở lại hoạt động bình thường ngay sau kỳ nghỉ Tết.
2. Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế: xây dựng kế hoạch phối hợp với
các lực lượng liên quan đảm bảo công tác kiểm dịch y tế tại các cửa khẩu. Thực
hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19; tăng cường kiểm tra, giám sát
các điều kiện, quy trình nhập cảnh, kiểm dịch y tế nhằm phát hiện sớm, xử lý
ngay những trường hợp đầu tiên, không để dịch lây lan ra cộng đồng.
3. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật:
- Phối hợp với các cơ quan truyền thông thực hiện tuyên truyền phòng,
chống dịch bệnh mùa Đông-Xuân, thông điệp 5K “ Khẩu trang – Khử khuẩn –
Khoảng cách – Không tụ tập – Khai báo y tế” của Bộ Y tế.
- Rà soát, bổ xung các phương án, kịch bản chống dịch cụ thể; xây dựng kế
hoạch phân công lấy mẫu, điều phối xét nghiệm khi có dịch xảy ra trên địa bàn;
tiếp tục mở rộng xét nghiệm cho các trường hợp nghi ngờ; tập huấn nâng cao
năng lực đội ngũ cán bộ giám sát, xét nghiệm, đội phản ứng nhanh đáp ứng dịch.

- Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị quản lý khu cách ly tập trung thực hiện
giám sát, theo dõi, xét nghiệm theo đúng các quy định của Bộ Y tế; kiên quyết
không để dịch lây lan trong các cơ sở cách ly và từ cơ sở cách ly ra ngoài cộng
đồng.
- Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất
là phòng, chống dịch COVID-19; phối hợp với cơ quan chức năng xử lý trách
nhiệm người đứng đầu tại các đơn vị, cơ sở vi phạm, xử lý các tổ chức, cá nhân
vi phạm theo quy định tại Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm
2020 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.
- Phân công cán bộ trực dịch 24/24 giờ trong thời gian nghỉ Tết để theo
dõi, báo cáo ngay khi có dịch bệnh xảy ra trên địa bàn, thực hiện báo cáo dịch
bệnh theo đúng quy định của Bộ Y tế.
- Chủ động tham mưu cho Sở Y tế chuẩn bị đầy đủ vật tư, hóa chất, thiết
bị đảm bảo đáp ứng nhu cầu chống dịch khi xảy ra dịch bệnh trên địa bàn.
4. Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm : chủ trì phối hợp với các huyện,
thành phố và các đơn vị liên quan tăng cường các biện pháp bảo đảm vệ sinh an
toàn thực phẩm theo Kế hoạch số 92/KH-BCĐ ngày 24/12/2020 của Ban Chỉ
đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Lạng Sơn về kế hoạch triển
khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ
hội Xuân 2021; kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm, kịp thời phát hiện và xử lý
nghiêm các vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm, công khai trên phương tiện
thông tin đại chúng để kịp thời cảnh báo cho Nhân dân.
5. Các cơ sở khám, chữa bệnh :
- Chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thuốc chữa bệnh, trang thiết bị y tế, củng cố
đội cấp cứu ngoại viện, tổ chức trực 24/24 giờ, thực hiện tốt công tác khám chữa
bệnh, sơ cứu, cấp cứu bệnh nhân kịp thời do tai nạn giao thông, ngộ độc thực
phẩm,...trong ngày Tết; có phương án vận chuyển, chuyển tuyến trên khi cần
thiết.
- Thực hiện nghiêm công tác phân luồng, phân tuyến hiệu quả; tăng
cường mức độ cảnh báo, kiểm tra, giám sát người bệnh và người nhà người bệnh
đến khám, tư vấn, điều trị; mở rộng thực hiện xét nghiệm đối với các trường hợp
nghi ngờ, rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ chống dịch để chủ động
đáp ứng nhanh, kịp thời các tình huống; tăng cường công tác khám, tư vấn, điều
trị từ xa; tuyên truyền, hạn chế người nhà người bệnh đến thăm nom, tăng cường
công tác điều trị toàn diện người bệnh tại bệnh viện.
- Quán triệt các nhân viên y tế nêu cao tinh thần trách nhiệm và ý thức
phục vụ, đáp ứng các tiêu chuẩn về quy tắc giao tiếp, ứng xử, thái độ phục vụ
của nhân viên y tế đối với người bệnh và người nhà người bệnh khi đến khám,
điều trị tại cơ sở y tế.
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- Có kế hoạch tổ chức chăm sóc tốt, thăm hỏi, chúc Tết người bệnh điều
trị nội trú, đặc biệt người có hoàn cảnh khó khăn, người nghèo, người thuộc diện
chính sách.
- Thực hiện nghiêm túc công tác thông tin báo cáo theo quy định.
6. Các phòng trực thuộc Sở Y tế: phòng Nghiệp vụ Y-Dược chủ trì phối
hợp với phòng Thanh tra và các phòng liên quan tham mưu cho Lãnh đạo Sở
thanh tra, kiểm tra, đôn đốc, xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu tại các
đơn vị, cơ sở vi phạm, xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định tại Nghị
định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về xử phạt
vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.
Nhận được văn bản, yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
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- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Bộ Y tế ( báo cáo)
- GĐ và các PGĐ Sở ;
- Các Phòng trực thuộc;
- Cổng thông tin điện tử Sở Y tế;
- Lưu: VT,NVYD( PĐC).

Nguyễn Thế Toàn
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