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                           Kính gửi: Trung tâm Y tế huyện Văn Lãng. 

 

Sở Y tế nhận được Tờ trình số 53/TTr-TTYT ngày30/6/2021 của Trung 

tâm Y tế huyện Văn Lãng về việc xin tiếp tục KCB trở lại tại TTYT huyện Văn 

Lãng. 

Sau khi xem xét, Sở Y tế có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý chủ trương cho Trung tâm Y tế huyện Văn Lãng hoạt động trở 

lại theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị y tế tuyến huyện được quy định tại 

Quyết định số 1731/QĐ-UBND ngày 06/9/2018 của UBND tỉnh về việc sáp 

nhập các Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thuộc Chi cục Dân số - Kế 

hoạch hóa gia đình vào Trung tâm Y tế các huyện, thành phố trực thuộc Sở Y tế. 

2. Đề nghị Trung tâm Y tế huyện Văn Lãng nghiêm túc thực hiện những 

nội dung sau: 

- Thực hiện kiểm tra, đánh giá lại các nội dung đảm bảo bệnh viện an toàn 

phòng chống dịch  COVID-19 theo Quyết định số 3088/QĐ-BYT ngày 

16/7/2020 của Bộ Y tế ban hành Bộ Tiêu chí Bệnh viện an toàn phòng chống 

dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp trước khi hoạt động 

trở lại. 

- Tiếp tục duy trì việc điều trị bệnh nhân COVID-19 tại khoa Truyền 

nhiễm đảm bảo các quy định phòng chống dịch của Bộ Y tế. 

- Thông báo cơ quan trên địa bàn tỉnh biết về nội dung bệnh viện hoạt 

động trở lại trong trạng thái bình thường mới. 

Nhận được văn bản, yêu cầu đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện./. 
 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- BHXH tỉnh; 

- UBND các huyện,TP ; 

- Các bệnh viện tuyến tỉnh; 

- TTYT các huyện,TP; 

- Lãnh đạo Sở Y tế ; 

- Các phòng trực thuộc Sở; 

- Cổng thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVYD. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Tùng 
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