
UY BAN NHAN DAN 
Til! XA CIXA LO 

SO: /UBND - YT 
V/v trin khai thrc hin huOig dan sO 
60/HD-SYT-NVY ngày 05/01/2022 cüa S& Y tê 
ye triên khai mô hInh Trtrn y tê luu dng. 

CONG HOA XA HO! CHU NGHIA V1T NAM 
Th1c 1Ip-Ty'  do-Htnh  ph tic  

Ct'a Ló, ngay [hang 01 näm 2022 

KInh g11i: 

- Các phOng, ban, ngành, don vi cp thi 

- UBND các phu'iing. 

Thirc hin Cong van sO 60/HD-SYT-NVY ngày 05/01/2022 cüa SO Y té Nghê 

An v hu'ó'ng dn trin khai rnô hInh Trrn y tê lu'u dng trén dabàn thành phO 

Vinh và thi xã Ci.ra Là. 

UBND thi xã yêu câu: 

1. Trung các phOng, ban, ngành, don vj cap thj; ChO tjch UBND các phu'Ong: 

Can cir chiirc nãng nhirn vii du'gc giao triên khai thirc hin dy dO các nOi dung 

hirng dan triên khai rnô hInh Trtrn y tê lu'u dng trên dja bàn phii trách; Stn sang 

kIch hot Trrn y tê lu'u dng khi có yêu cãu cOa TTCH- Ban chi do phàng chOng 

dch COVID-19 thj xã. (Phó to htcO'ng c/On so 60/HD-SYT-NVYgic/ kern) 

2. Trung tarn y tê thj xã: 
- ChO trI tharn rnu'u UBND thj xã xây dirng phtio'ng an, thành lap, kIch hoat, 

tim dirng, giâi the Trtrn Y tê luu dng trén da bàn. 

- Lu'a chpn rnt Trtrn y tê lu'u dng lam thI diem sau do nhãn rng 7/7 trim 

Y t phu'ô'ng; B trI lixc luçrng tharn gia quán 1', diu hành và phiic vçi cOng tác 

each ly, theo dOi và diu trj ngu'O'i rnc COVID- 19 tai  nhà ('/4' rnáu xéf nghirn, ihii 

gorn, vn chuyOn rnáu, chOin sOc FO,...), triên khai các nhirn vi phông chng dich 

COVID- 19 (Tharn gia tie/n chOng, tuyên fruyn, l' rnáu xét nghirn,...) cho Tram 

Y t km dng. Tip nhn lirc 1uçng tang cu'ng tir các dan vj do S Y te diCu dng 

d h tro dn các phu'ing có s ca bnh tang cao; ket nOi các Ca Sd quán k' nguo'i 

mac COVID-19, các to chOc thin nguyen ('nêu có) dê hO trçY Tram  Y tê lu'u dOng 

chãrn sóc, quàn 12  ngwi mac COVID-19 tji nhà. 

- T chüc dào tio v chuyên mOn, kiCm soá nhim khuOn cho nguOn nhàn 

luc tharn gia Tram Y t lu'u dng. 

- Phi hp vi UBND phung Va CáC dan vj lien quan dê xuãt nhu cãu ye co 
si vt chat; danh rnçic cung cap, lap dt ha tang cong ngh thông tin cOa Tram Y tC 



kru dng (din thoQi, ba gi, w(fI,  inçing internet, may tInh, may in ...), trang thiêt 

bi, vat tu', nhu yu phãim.. dáp irng nhu cãu can thiêt cho hot dng cüa Tram Y tä 

lu'u dng. 

- Tong hcp dir toán kinh phi lien quan dn hoit dng cüa Trçirn Y tC lu'u dng 

(chi phi diu trj, xét nghim, th 1 rae thai, phun 1dii khuãn, phu cap cho các dôi 

tuclng tham gia, ...) theo dting quy djnh. 

- Báo cáo kt qua triên khai, 1ira chçn Trrn y tê lu'u dng lam thI di&rn thuc 

1/7 trrn y t phuô'ng trên dja bàn thj xä ye S Y tê, UBND thj xã và Trung tam Chi 

huy phông chông djch COVID-19 truc 15/i c/iiu ngâi' 07/01/2022 

Nhn duc cong van nay yêu câu Tnthng các phông, ban, ngành, don vi cap 

thj, Chü tjch UBND các phu'ng triên khai thixc hin nghiCm tic các ni dung 

ti-ên./.  -a/ 

Noi n/ia,,: 
- Nhr trén; 
- UBND tinh; 
- TT BCD phàng, chông COVID-19 tinh; 
-Só'Ytê; 
- TT Tlij üy — TTHDND tlij xä; 
- CT. các PCT UBND thi xâ; 
- BCD phông chông COVID-I9 thi x; 
- Liru VT,YT. 

TM. UY BAN NHAN DAN 
CHU T!CH 

Doãn Tiên Dung 
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