
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
THI  XA CIJA  LO Dc 1p -Tir do - Hanh phác 

So: /UBND - YT Cu'a Ló, ngáy ththng 01 nãm 2021 
V/v thrc hin B tiêu chI Phong khám 
an toàn phông chông dlch  Covid-19 và 
các djch bnh viêm thrng ho hp cAp. 

Kinh g'i: 

- Các phông, ban, ngành, dcm vi cp th; 

- UBND các phng. 

- Các co si hành ngh y, ducic trong và ngoài cOng !p. 

Thirc hin Quyt djnh s 4999/QD-BYT ngãy 01/12/2020 cüa B Y tê 
Quyêt djnh ban hành B tiêu chI PhOng khám an toàn phOng chOng djch Covid-
19 và các djch bnh viêrn dung ho hap cap; Cong van sO 82/SYT-NVY ngày 
11/01/2021 cüaSà Y té Ngh An ye vic dánh giá biih vin, phông khám an 
toàn phông chôn djch Covid-19. UBND tlij xã yêu câu: 

1.PhôngYtê: 
- Kiêrn tra, giárn sat vic triên khai thçrc hin Quyêt dlnh so 4999/QD-BYT 

ngày 01/12/2020 cüa B Y té ti Trung tarn Y tê và CaC CO SO hành nghê khárn, 
chQ'a bênh tir nhãn trên dia bàn. 

- Tharn rnu'u thành lap doàn kiêrn tra, giárn sat CaC Co SO hành nghë khám 
ch&a bnh trên dja bàn dánh giá theo B tiêu chi phông khárn an toàn, phông chông 
djch ban hành ti Quyêtdjnh sO 4999/QD-BYT ngày 0 1/12/2020 cua B Y tê. 

2. Trung tarn Y tê thj xâ: 
- Chü trI, phOi hcp vi các dOn vj cO lien quan hi.rng dan, kiêrn tra, dánh giá 

vic thirc hin B tiêu chI phông khárn an toàn, phông chOng djch ban hãrih ti 
Quyêt djnh sO 4999/QD-BYT ngày 01/12/2020 ca B Y té CáC trrn y tê tr1rc 
thuôc, darn bão 100% các trrn y tê hoàn thành vic tir dánh giá theo B tiêu chI 
tru'óc ngày 15/01/2021. 

- Giárn sat vic duy trI dánh giá cüa cac Trrn y tê, hang thãng tir dánh giá Va 
nhp sO lieu It nhât 01 lan trong 01 tháng len phãn rnêrn cüa B Y té qua du'Ong 
link: https://cosoyte.vn  (qua 30 ngãy phân mérn se tçr dng chuyen sang trng thai 
Co s y tê khOng an toàn do khOng dánh giá thu'&ig xuyên). 

3. UBND các phung: 
Tuyên truyên, huOng dan các co s hành nghê khárn chra bnh trén dja bàn 

vic triên khai thirc hin theo B tiêu chI phOng khárn an toàn, phOng chOng djch 
ban hành ti Quyêt djnh sO 4?99/QD-BYT  ngày 0 1/12/2020 cua B Y tê. 

4. Các co s hành nghê khárn, chU'a bnh tu nhân trén dja bàn: 
- Rà soát, kiêrn tra dánh giá theo B tiëu chi bnh vin an toàn phông chOng 

djch ban hãnh t?i  Quyet djnh sO 3088/QD-BYT ngày 16/7/2020 cU.a B Y tC, nhp 
sO lieu It nhât 01 lan trong 01 tháng theo huâng dan len phãn rnêrn trijc tuyen cüa 



B Y tê qua dung link: https://cosoyte.vn  (qua 30 ngáy phãn rnëm së ty dng 
chuyên sang trtng thai co sc y th không an toân do không dánh giá thu'ôiig xuyên). 

- Báo dam cong tác khárn chQa bênh, tIch cyc phông chOng vã sn sang ü'ng 
phó vi các din bin djch bnh, dc bit thôi diem chuân bj don Têt Nguyen dan. 
Thirc hin nghiêm tüc Cong van so 6649/BYT - KCB ngãy 02/12/2020 cüa B Y të 
v tang cng phOng chông djch Covid -19 ti co sà khárn chra bnh, phát hin 
ngay các yêu tO nguy Co. 

- Báo cáo kêt qua thrc hin ye UBND th xâ( qua PhOng Y té) truóc ngay 
20/01/2021. 

Nhãn duçic cong van nay yêu cãu Tru'Ong các phông, ban, ngánh, don vi cap 

thj; Chü tjch UBND các phurng, Các co s& hánh nghê Y, du'çc trong vã ngoái 
cOng 1p nghiêm tc trin khai thçrc hin  ./t )V 

JVoi n/ian: 

- N liii trën; 

- UBND tinh, BCD tinh 
- SO Y tê: 
- TT Th üy — TTHDND tlii xã; 
- CT, các PCT UBND thi xã; 
- Liru VT,YT.4 

TM. UY BAN NHAN DAN 
KT.CHU T!CH 
PHO CHU TICH 

Hoang \'iin Phtic 
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