
UY BAN NHAN DAN 
THI  XA CIYA  LO 

Séj: /UBND-YT 

V/v trin khai thkrc hin Cong 
diên so I 659/CD-BYT va 

Cong din so I 700/CD-BYT 
ngây 25/1 0/2021. 

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p — Tir do —  Hnh phtIc  

Cica Ld, ngày thOng 10 nOin 2021 

KInh gui: 

- TruOng các phOng, ban, ngânh. don vj trên dja ban thi xá: 

- UBND các phung 

Thirc hin Cong van s 8130/UBND-VX ngày 26/10/2021 cila UBND 
tinh Ngh An ye vic triên khai Cong din sO 1659/CD-BYT và COng din sO 
1700/CD-BYT ngày 25/10/2021. 

UBND thi xã yêu diu: 

Tru'âng các phOng, ban. ngãnh, don vj cAp thj: Chü tjch UBND cac 
phung can cir chuc nãng, nhim vçi dirc giao triën khai thirc hin các ni dung 
chi do cOa B Y té ti COng din so 1659/CD-BIT và Cong din so 1700/CD-
BYT ngày 25/10/202 1 (phO tO gii kèni,)./. 

No'! n/ian: 
- Nhu' trên; 
- SO' Y të; 
- TT Thj Oy, HDND thj x; 
- CT, các PCT UBND thi x; 
- MTTQ thi x vO cOc doOn the: 
- Luu VT, YT— 

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

 

Hoang Van Phiic 



K bôi: Vn phôpg 
Co quan: B Y té 
Ngãyk': 25-10-2021 
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BO Y TE CQNG HOA XA HOI CHU NGHIA VIT NAM 
Dôc lap - Tu do - Hanh phc 

S:1695/CD-BYT HàN5i, ngày25 thánglO n/in 2021 

CONG DIN 
V viêc bão dam khã náng thu dung, diu trj cüa co s& kháni bnh, chii'a bnh 
cac tuyn d thIch á"ng an toàn, linh hot, kiêm soát hiu qua djch COV1D-19 

BO Y TE DHN: Uy ban nhân dan các tinh, thânh ph6 trirc thuc Trung uctng 

Thirc hiën Nghj quyt s 128/NQ-CP ngáy 11/10/2021 cüa Chinh phi v 
vic ban hành quy djnh tarn thô'i "ThIch irng an toân, linh hoat, kiêm soát hiu qu 
dich COVID-19" và Quyet dinh so 4800/QD-BYT ngày 12110/2021 cña B 
truôi1g B Y tê ban hânh Hiróng dn tarn  thi v chuyên mon y tO th'rc hin Ngh 
quyêt sôl 28/NQ-CP ngày 11/10/2021 cüa ChInh phü, dê bâo dam ldiâ nãng thu 
dung, diOu ti-i cCia co s khám bênh, chüa bënh các tuyOn san sang dáp ñng các 
cap d djch COVID-19, B Y tê (Ca quan thu&ng ti-crc Ban chi dao  Quôc gia 
phàng, chông dich COVID-19) din Uy ban nhan dan các tinh, thânh phO tnrc 
thuc Trung uong khân tnrong t1irc hin các nOi dung nhu sau: 

1. Chi dao S& Y t các tinh, thânh ph trirc thuc Trung u'ang: 

a) Kh.n tnrcmg râ soát. xay dirng k hoach cüng cô h thông khárn bnh, 
ch&a benh  báo dam dáp img cOng tác khám, chcra bnh thtthng quy vã diOu trj 
COVID-19, trong do cO: 

- K hoach thit 1.p co s& thu dung, diu tr nguOi mac COVID-! 9 vã ice 
hotch báo darn so giuOTig hOi sirc cap cru (ICU) t?i  các co sa khám hnh, chra 
bnh ti-crc thuc tinh, thành phO (bao gôm cà y tO tu nhãn) s.n sang dáp rngtinh 
hinh djch i cap d 4, (long thôi bão darn trang bj dO co sa h tang, trang thiOt b, 
nhân lcrc  ttrmig irng v&i sO giuô'ng ICU tai các co s& khám bnh, chüa bnh. 

- COng cE ha tang k thuit v ô xy y t tai  các co s& khám bnh, cha bnh 
các tuyên dO bão darn cung cap ô x,y y tê tai các tram y tO xã, phuO'ng. th trãn và 
h thông ô xy trung tarn dé cung cap ô xy hóa lOng, khI nén, dO sO vO chi'ra 6 xy 
nhi.rbôn, bmnh và chai khI 0 xy y tO tai tat ca các co s& khám bênh, chüa bnh tir 
tuyên qun, huyên tri IOn. 

- Hoân chinh k hoach thit lap tram y t hi-u dông, tO chãrn soc ngLrèi mac 
COVID-19 t?i  cç)ng dông dO dáp 1rng khi có dch xáy ra. 

Xây dcmg cáo chi sO cu thOdO ]àni can cO dánh giá ti-iOn khai kO hoch, 
hao gOrn các chi sO ye sO giirO'ng hOi si'rc tIch c1rc, ha tang k thuat 0 xy y tO ti 
các co s& khárn bënh chiTra bênh các tuyOn. 

b) Trin khai thirc hiên k hoach cOng cE h thông khám chOa bnh sau: 

- Các co sO kháni bênh, chra bnh có k hoch thit Ip khu diOu 1.ri 
COVII)-19 ngay trong ca s khárn bênh, chfra hnh hin tai dO sOn sOng v/ra diOu 
tr bnh nhOn thông thu'&ng vira diêu trj COVID-19, thcrc hin chuyOri tuyOn khi 



vixo't qua nàng 1irc chuyên môn; Th\rc hin nghiërn to chiLrc phãn luông, sang 1pc 
các tru&nghcp nghi nhiërn den ca s khám bCnh, chüa bnh dC phát hin Ca bnh, 
quãn 1' diCu tr cht chë ngay tai kim diu tn COVID-19, tránh lay nhiêrn chêo 
trong ca sà khárn bnh, chira bnh. 

- Các Ca s khárn bCnh, chfra bCnh thirc hin xét nghirn phát hin SARS-
Coy-2 cho cãc tru6ng hop có triu ching nghi mac COV[D-19 và xét nghicm 
ngâu nhiCn, dinh ks'  dC phát hiên ca bnh trong ca s khárn bnh, clira bnh. 

- Dao tao, tp huAn chuyCn mOn v hi sirc cp ciru co ban vâ näng cao cho 
bác sT vã diCu duOiig dáp rng nhu cãu chäm sOc, diêu tn, dC báo darn các co sâ 
khám bCnh, chira bnh, y tC Bô, ngânh, y té tu nhãn thirc hin thrçxc các k' thut 
hOi si.rc cap cüu co ban; các bnh viên da khoa ttr tuyên qu.n, huyn trO' len thirc 
hin dugc cac 1c' thuãt hôi si'rc cap c&u nâng cao, các bnh vin da khoa tiiv&n 
tinh vO rnt sO bnh vin chuyên khoa (nhix truyên nhim, phOi..) thrc hin dxçc 
k thut tim phôi nhân tao, 1pc máu... 

- Tip ruc va tang cuOng chi do dào t?o,  tIp huân chuyCn mOn ye ciân 
doán và diêu tn COVID-19 theo hithng dn ci'ia Bô Y tê cho tat cá can b y t. 

c) TniCn khai các giái pháp d tang cu1ng ch.t lucmg cOng tác khárn, cha 
bênh vâ diCu tn dich bênh; rà soát báo dAm chi dnh và th&i gian 1iCu tr nn trü 
phü hop; tich cuc tniCn khai rng ding cOng ngh thông tin trong khám, chra bnh 
(ithu' irng diing tn tu nhAn tao,  dat ljch khAm qua hn; thanh toán chi phi khárn, 
chcta bnh...); thirc hin kC don cAp thuOc diêu tr ngoai tn1 cho tôi da là 3 tháng 
dOi vói các bênh man  tmnh dã diCu trl on djnh; da dng các loai hmnh khárn bnh, 
chta berth nhu khám, cha bnh tü xa. 

2. Du us ngun 1irc d bào dArn tnin khai hiêu qua kê hoach c11ng cO h 
thông khám bnh, cha bnh (dc bit là các khoa HOi src tIch cuc) dáp tng cOng 
tác khAm, ch&a bnh thuing quy và thu dung, diêu trj COVID- 19, giãrn t'' lt vong 
do hênh tat vA COVID-19. 

3. Tang cu?ng kim tra, giám sat chat chë vic t cht'rc trin khai t1iirc hin 
kC hoch cüa Sx Y tê vA các don v lien quan. 

B Y t (Ca quan thtr&ng trirc Ban Chi dao  Quc gia) d ngh Uy ban nhân 
dan các tinh, thành phO khân tnrang chi dao, tO chic triCn khai, thirc hin. 

Trân trQng cam om!. 

Not n/ian: 

- ?hu trôn; 
- Thu tuông Chinh phU (dé báo cao); 
- Phó ]'h t.r&ng \'ü 1)zc Darn (dé báo cáo); 
- Thñr.h vién I3CDQG PC dich COVID-19 (de báo cáo 
- D/c B tnrmg Bi Y lé (dê bão cáo); 
- Các Die Thir tnrâng B Y tã; 
- VPR vã các Vu, Cue thuc B, TTr B; 
- SYT các tinh, TP tnrc thuôc TU (dá thrc hiën) 
- Y té các B, ngành (d thuc hien): 
- Luu: VT, KCB. 

KT. BQTRUOTN(; 
THU' TRIJ'(NG 

Nguyn Tru'?rng Son 



K b&i: Vn phông 
Cii quan: B Y tê 

!Ngayk9:251O2o21 
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80 V TE CQNG HOA XA 1101 CIIU NGHIA V1T NAM 
JJIc 1p - Ti do - Hanh phüc 

S: 1700 /CD-BYT Ha N6i, ngdy 25th6ng /0 nãni 2021 

CONG DIN 
Tang cu*ng cong tác giárn sat và kim soát hiu qua dlch COVID -19 

trong th&i gian thiyc hin nghj quyêt 128/NQ-CP 

80 Y TE EllEN: Uy ban nhân dan tinh các tinh, thânh ph tn1c thiic Trung uong 

Trong thi gian qua, truóc din bin phi'rc tap  cia tInh hinh djch COVID- 19, 
nhiêu tinh, thãnh phô dâthirc hitn giãn cách, tang cu?ng giàn cáeh xà h)i vã d 
biicic dâu han  chê thrçic toe d lay Ian cüa djch bnh; so ca mac và tCr vong dà giárn 
rô ret. Cãc dja pht.rcmg da tirng bixóc tháo bó giãn cách xã hi chuyên sang thxc 
hin nghj quyOt so 128/NQ-CP ye "ThIch irng an toãri, linh hoat, kiêm soát hiu 
qua djch COV1D-19". Tuy nhiCn, trong th&i gian nay nt so lung kn ngithi dan 
d di chuyên tir các dja phung có sO mac cao, tiCni an nguy co lOy lan dch bnh; 
n1tt so dia phuong nai ngi.thi dan trâ ye dã ghi nhn các tnriig hçp mic hnh 
trong cong dông, v&i nhüng chum nhiéu ca mac trong ngãy. DC tang cixông cOng 
tác giám sat va chj dông kiCm soãt djch hiu qua, J3 Y tC (Cci cuan thu'ng tr'rc 
Ban Chi do QuOc gia phông, chOng djch COVID-19) dC nghj Uy ban nhàn dan 
các tinh, thành phO chi dao  t.riCn khai ngay mt so ni clung sau: 

1 .Chi dio chinh quyn da phucmg và các dcin vj lien cluan tiêp tc t1irc hin 
rà soát tat ca nhüng nguôi di ye tir các tinh, thânh phO có sO mac cao (nlnr TP. HO 
ChI Minh, Binh Di.rong, Dông Nai, Long An...); tang c1.rmg, chü dng giárn sat, 

xét nghim các trtràng hçp co nguy co' cao, nhãt là ithng diem co nguYi ye tr CaC 

dja bàn trCn Va CáC dia bàn dich cap d 3, 4; các tnthng hop có dâu hiu nghi ng 
mac hnh dC phát hiën só'm, tO chirc each ly, theo dOi src khôc phà hcrp và xr 19 
kjp thôi các 0 djch COVID-19; phát huy vai trô h thông chInii tr co s,dc bit 
to COVID-19 dira vào cong dOng trong giám sat, xCt nghim, theo dOi y tC. 

2. ChU dngxây dung kich ban, t chüc din tap, dào tao, tp huân nãng 
cao näng luc truy vet, san sang mg phó vó các tInh huOng din biCn dch COVID-

1? theo tirng cap d trCn dia bàn khOng dC bj dng; tang cu6'ng nãng hrc y tC càc 
cap, nhât là nãng 1c diêu tr cap co sâ dê phãn loai, diCu trj phñ hop, kip  th0i, 
hiu qua. Khântrtroiig cO kC hoach thàn.h 1p tram y tê itru dng theo diing huàng 
dan cüa B Y tê. 

3. Tip tixc d.y nhanh tc d tiCm chüng vc xin phông COVID-19 dam 
báo an toàn, hiu qua; tru tiCn tiêm chüng cho ngithi cao tuOi, ngi.rO'i có bnh 19 
nCn vàphu nrr mang thai; yeu các co' sO tiCrn chung sir dvng  mg d1 ng nCn 
tang SO sirc khôe din tO dC quãn 19 Va theo dOi tiCn d hem chüng. 

4.Täng ctthng thông tin, -uy&n thông trCn các phuo'ng tin thông tin di 

chUng dC nh&ng ngu&i dan ye tr khu virc cO djch chu dng khai báo y tê vOi co' 



D Xuan Tuyên 

quan y té da phuang dê du'çic hung dn theo dôi sirc khôe, lay inâu xét nghirn 
phü hap và áp dung các biên pháp phông bnh theo quy dnh. 

5. Tang cuxng ki&m tra, giám sat cht chë vic to chirc triën khai thkrc hin 
và kjp th&i chân chinh, xi1r 1' nghiérn các tru&ng hqp vi phim. 

6. Thuxng xuyên tt chirc thc hin vic dánh giá, cp nh.t \'à cOng bô 
cap d dch dé có các bin phápy té, hành chinh phi'i hap vói ti'rng cap d, t'rng 
da bàn (trén pham vi nhO nhãt có the) theo hu6ng dn ti Ngh quyé so 

128/NQ-CP ngày 11/10/2021 cüa ChInh phü và Quyêt dnh sO 4800/QD-BYT 
ngãy 12/10/2021 ca B Y tê. 

B Y té (Ca quan thu&ng trrc Ban Chi do Quôc gia) dë nghi, Uy ban nhân 
dan các tinh, thành phO ldiãn truiing chi dio, tO chirc triên khai, thirc hin. 

fran tr9ng càni on./. 

;Voj ,:hflsz: 
- Nhu trên; 
- Thu tu&ng Chinh phü (d baa cáo); 
- PTTg. Vu DCrc Dam (dê bão cáo); 
- BT, Nguyn Thanh Long (do baa cáo); 
- Các D/c Tht truông; 
- Các Vj, Cuc: DP, KCI3, MI, TT-KT; 
- Cñc \'iOn VSDT!Pasteur; 
- S Y tO tinh, thánh phô; 
- Trung tam KSBT các tinh, thãnh pho; 
- Luu: \'T DP. 

K'l'. BQ 'rRIFONG 
i'in:1• i'RuoN(; 
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