
  

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ Y TẾ 

 

Số:        /SYT-NVYD 
V/v tăng cường công tác cấp cứu, 

khám chữa bệnh và báo cáo trong dịp 

Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày       tháng 02 năm 2021 

           

 

        Kính gửi:  

    - Các Bệnh viện tuyến tỉnh; 

    - Trung tâm y tế huyện,thành phố. 

   

 Thực hiện công văn số 103/KCB-QLCL&CĐT ngày 01/02/2021 của Cục 

Quản lý Khám, chữa bệnh – Bộ Y tế về việc tăng cường công tác cấp cứu, khám 

chữa bệnh trong dịp Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021 (gửi kèm theo). 

Sở Y tế yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh triển khai thực hiện những nội 

dung sau: 

1. Tiếp tục thực hiện các nội dung đã chỉ đạo tại công văn số 34/SYT-

NVYD ngày 05/01/2021 của Sở Y tế về việc thực hiện một số nhiệm vụ cấp 

bách trước, trong và sau Tết nguyên đán Tân Sửu 2021; công văn số 472/SYT-

VP ngày 29/01/2021 của Sở Y tế về việc tổ chức trực và báo cáo tình hình dịp 

Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. 

2. Tổ chức thường trực 4 cấp tại đơn vị, niêm yết công khai danh sách cán 

bộ trực trong dịp Tết tại đơn vị đồng thời  báo cáo danh sách trực (họ tên, trình 

độ, chức vụ, số điện thoại) về Sở Y tế trước ngày 05/02/2021. 

3. Thực hiện 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, như sau:  

           - Địa chỉ phần mềm và tài khoản báo cáo trực tuyến hàng ngày: theo phần 

mềm cdc.kcb.vn, hoàn thành việc đăng ký tài khoản mới trước ngày 06/02/2021 

tại trang đăng nhập trực tuyến http://cdc.kcb.vn/Account/Login mục “ĐĂNG 

KÝ” và thực hiện theo các nội dung hướng dẫn. 

- Thời gian thực hiện báo cáo: các cơ sở bắt đầu thu thập dữ liệu từ sáng 

ngày 7/02/2021, báo cáo từ 08/02/2021 (trước ngày nghỉ lễ 2 ngày) và báo cáo 

trực tuyến chính thức hàng ngày từ sáng ngày 30 Tết (11/02/2021) đến sáng 

ngày mùng 6 Tết  (17/02/2021).Các bệnh viện báo cáo trực tuyến về Sở Y tế 

trước 8 giờ sáng hàng ngày. 

- Thời điểm 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.  

4. Nếu có diễn biến đặc biệt yêu cầu báo cáo ngay qua thông qua Đường 

dây nóng Sở Y tế số điên thoại: 0963201515. 

http://cdc.kcb.vn/Account/Login


  

      Nhận được văn bản này, yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện và báo 

cáo theo quy định./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở Y tế (b/c); 

- Các phòng trực thuộc; 

- Lưu:VT,NVYD. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Tùng 
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