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Phú Thọ, ngày           tháng 10 năm 2021 

Kính gửi:  

- Các Sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; 

- UBND các huyện, thị, thành; 

- Các đơn vị y tế trong và ngoài công lập trên địa 

bàn tỉnh. 

Tính từ ngày 14/10/2021 đến 06h00 ngày 24/10/2021, toàn tỉnh Phú Thọ phát 

hiện mới 352 ca mắc COVID-19 tại Việt Trì (230 ca tại 19 xã, phường); thị xã Phú 

Thọ (11 ca tại 02 xã); huyện Lâm Thao (68 ca tại 09 xã, thị trấn); Phù Ninh (38 ca tại 

08 xã, thị trấn) và Tam Nông (05 ca tại 02 xã). Ngoài các ca mắc trong cộng đồng, thì 

đã có các ca bệnh xuất hiện tại một số doanh nghiệp thuộc KCN Thuỵ Vân, CCN 

Đồng Lạng và một số trường học trên địa bàn thành phố Việt Trì, huyện Lâm Thao, 

huyện Phù Ninh. Dự báo trong vài ngày tới, có thể sẽ tiếp tục có các ca mắc mới, đòi 

hỏi các cấp, các ngành, các địa phương phải tăng cường phối hợp tổ chức triển khai 

quyết liệt, khẩn trương các giải pháp đồng bộ, hiệu quả để sớm ngăn chặn sự bùng 

phát của dịch bệnh trên địa bàn. 

Nhằm đảm bảo thống nhất chung các hoạt động chuyên môn y tế trong phòng, 

chống dịch COVID-19 trên địa bàn toàn tỉnh, Tiểu ban Y tế - Ban Chỉ đạo phòng 

chống dịch COVID-19 của tỉnh trân trọng đề nghị UBND các huyện, thị, thành; các 

Sở, ban ngành, đoàn thể; các cơ quan y tế trên địa bàn tỉnh chỉ đạo thực hiện một số 

nội dung sau: 

 1. UBND các huyện, thị, thành; Các Sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh 

 1.1. Đẩy mạnh hoạt động truyền thông bằng nhiều hình thức để người dân, cán 

bộ công chức, viên chức và người lao động nắm bắt kịp thời thông tin, diễn biến tình 

hình dịch bệnh trên địa bàn, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ cá nhân, bảo vệ 

cộng đồng, tuân thủ 5K - chung sống an toàn với đại dịch COVID-19, hạn chế di 

chuyển giữa các vùng đang có dịch trong và ngoài tỉnh, hạn chế tụ tập đông người, 

phát hiện và tố giác các đối tượng vi phạm quy định trong phòng, chống dịch. 

 1.2. Đôn đốc, giám sát, kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh, các khu 

chung cư và nhà trọ cho người lao động trên địa bàn và/hoặc thuộc thẩm quyền 

quản lý trong việc:  

- Tuân thủ đánh giá nguy cơ và thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống 

dịch theo quy định tại Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG, ngày 27/5/2020 của BCD QG 

PC dịch COVID-19. 

- Xây dựng Kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 và các Phương án xử lý 

khi có các trường hợp mắc COVID-19 của đơn vị theo hướng dẫn chi tiết ban hành 
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tại Văn bản số 6666/BYT-MT, ngày 16/8/2021 và Quyết định 2787/QĐ-BYT, ngày 

05/6/2021 của Bộ Y tế. 

- Quán triệt toàn thể người lao động tuân thủ nguyên tắc “một cung đường, hai 

điểm đến” và các quy định của cơ quan, đơn vị trong công tác phòng chống dịch.  

- Tổ chức xét nghiệm sàng lọc định kỳ cho người lao động theo hướng dẫn tại 

Văn bản số 8228/BYT-MT ngày 30/9/2021 của Bộ Y tế về việc dẫn xét nghiệm 

SARS-CoV-2 đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh. 

1.3. Chỉ đạo chính quyền cơ sở huy động các lực lượng chức năng khẩn 

trương, quyết liệt: 

1.3.1. Quản lý, kiểm soát chặt chẽ các khu vực phong toả: 

- Thực hiện nghiêm các hướng dẫn tổ chức cách ly y tế vùng có dịch theo quy 

định tại Quyết định số 3986/QĐ-BYT ngày 16/9/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành 

Sổ tay Hướng dẫn tổ chức thực hiện cách ly y tế vùng có dịch COVID-19; áp dụng 

triệt để nguyên tắc hộ gia đình cách ly với hộ gia đình.  

- Bảo đảm an ninh trật tự, an sinh xã hội, chăm sóc sức khoẻ cho người dân 

trong vùng phong toả. 

- Thực hiện xét nghiệm sàng lọc định kỳ cho toàn bộ người dân trong khu vực 

phong toả (theo hướng dẫn mục 1.3.5 dưới đây) để sớm xác định F0, phân loại và áp 

dụng theo dõi, điều trị theo các tầng phù hợp, hạn chế tối đa diễn biến nặng và tử 

vong; hạn chế lây lan rộng mầm bệnh cho người trong cùng gia đình và xung quanh. 

1.3.2. Rà soát, truy vết, kịp thời phát hiện đưa vào quản lý các trường hợp là F1 

hoặc người đến/trở về từ vùng dịch trong và ngoài tỉnh. Áp dụng cách ly y tế tại nhà 

đối với các F1 đủ điều kiện và tự nguyện cam kết lựa chọn hình thức này. Tất cả 

những người sống cùng nhà/nơi cư trú với F1 phải tự nguyện cam kết thực hiện cách 

ly và lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc như F1 (theo hướng dẫn mục 1.3.5 dưới đây).  

1.3.3. Phối hợp, hỗ trợ với lực lượng y tế rà soát, phân loại F0 để áp dụng theo 

dõi, điều trị phù hợp theo phân tầng. Những F0 đủ điều kiện để áp dụng theo dõi và 

điều trị tại nhà: phải có cam kết tự nguyện, đồng thời tất cả các thành viên khác trong 

gia đình F0 phải cam kết tự nguyện áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà và lấy mẫu 

xét nghiệm sàng lọc như F1 (theo hướng dẫn mục 1.3.5 dưới đây). 

1.3.4. Quản lý, kiểm soát chặt chẽ việc tuân thủ quy định phòng, chống dịch của 

các F0 đang áp dụng theo dõi, điều trị tại nhà; các F1 đang áp dụng cách ly tại nhà. 

Vận động toàn thể nhân dân phối hợp với các cấp chính quyền cùng tham gia giám sát 

việc tổ chức cách ly y tế, phát hiện, tố giác các đối tượng vi phạm quy định. Kiên 

quyết xem xét, xử lý hình sự các trường hợp vi phạm quy định. Đây là nhiệm vụ then 

chốt nhằm kiểm soát không để mầm bệnh phát tán rộng ra cộng đồng. 

 1.3.5. Tổ chức xét nghiệm sàng lọc SARS-COV-2: 

 a) Đối với F0 điều trị, theo dõi tại nhà: thực hiện xét nghiệm RT-PCR mẫu đơn 

bắt đầu từ ngày thứ 9 kể từ ngày áp dụng điều trị để theo dõi và đánh giá tiêu chuẩn 

kết thúc điều trị (Theo Quyết định 4689/QĐ-BYT, ngày 06/10/2021, của Bộ Y tế ban 

hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19). Trường hợp đặc biệt khác, do bác 

sỹ điều trị chỉ định. 

b) Đối với những người ở cùng nhà với F0 đang điều trị tại nhà: thực hiện xét 

nghiệm tối thiểu 3 lần vào các ngày 1, 7 và 14 (kể từ ngày gần nhất tiếp xúc với F0), 

và xét nghiệm ngay khi xuất hiện triệu chứng nghi ngờ; sử dụng RT-PCR mẫu đơn (Áp 
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dụng kết hợp quy định tại Văn bản số 5599/BYT-MT, ngày 14/7/2021 và Quyết định 

4038/QĐ-BYT ngày 21/8/2021 của Bộ Y tế). 

c) Đối với các đối tượng gồm: F1 cách ly tại nhà/nơi cư trú và những người ở 

cùng, F1 trong các cơ sở cách ly tập trung, thực hiện xét nghiệm tối thiểu 3 lần vào các 

ngày 1, 7 và 14 (kể từ ngày gần nhất tiếp xúc với F0) bằng RT-PCR mẫu đơn (Chi tiết 

quy định tại Văn bản số 5599/BYT-MT, ngày 14/7/2021 của Bộ Y tế). 

d) Đối với các hộ gia đình trong khu vực phong toả, nhưng không có thành viên 

là F0, F1: Lấy mẫu xét nghiệm bằng RT-PCR mẫu gộp theo hộ gia đình 2-3 ngày/lần. 

đ) Đối với người dân ở cộng đồng: thực hiện sàng lọc ngay cho tất cả những 

người có các biểu hiện nghi ngờ gồm sốt, ho, đau họng, khó thở, đau người - mệt mỏi - 

ớn lạnh, giảm hoặc mất vị giác/ khứu giác; sử dụng test nhanh kháng nguyên. 

e) Sàng lọc diện rộng toàn bộ người dân trong cộng đồng: chỉ tiến hành khi điều 

tra dịch tễ hoặc các yêu cầu phòng, chống dịch khác theo chỉ đạo của BCĐ PC dịch 

COVID-19 của tỉnh và hướng dẫn của Sở Y tế. 

1.3.6. Chỉ đạo chính quyền cơ sở phối hợp chặt chẽ với các đơn vị y tế trên địa 

bàn nắm bắt kịp thời kết quả xét nghiệm của F1, F2 để kết thúc cách ly y tế đối với các 

F2, F3 liên quan khi đủ điều kiện, cụ thể: khi F1 có kết quả xét nghiệm bằng RT-PCR  

02 lần liên tiếp âm tính và F2 có kết quả xét nghiệm âm tính (bằng test nhanh hoặc 

RT-PCR) thì F2 và F3 của F1 đó được kết thúc cách ly y tế (Chi tiết tại Văn bản số 

3073/SYT-NVY&QLHN, ngày 20/10/2021 của Sở Y tế về việc kết thúc áp dụng biện 

pháp cách ly với F2 khi đủ điều kiện). 

 1.4. Phối hợp chỉ đạo sẵn sàng kích hoạt mạng lưới điều trị F0 theo phương 

châm 4 tại chỗ: 

 1.4.1. Thành lập và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sẵn sàng thành lập các 

bệnh viện dã chiến cấp huyện khi có yêu cầu (đảm bảo: cơ sở vật chất, trang thiết bị, 

oxy, thuốc thiết yếu, nhân lực y tế, phân công các lực lượng công an, quân đội, xử lý 

chất thải y tế….), đáp ứng phân tầng 1 và 2. 

 1.4.2. Rà soát, đảm bảo nhân lực, Oxy, trang thiết bị, phương tiện, thuốc…để 

sẵn sàng kích hoạt 10 - 20 giường ICU đáp ứng phân tầng 3 tại các các cơ sở khám 

chữa bệnh.  

 1.4.3. Chỉ đạo các Trung tâm Y tế tuyến huyện phối hợp các đơn vị y tế khác 

trên địa bàn (bao gồm huy động cả mạng lưới y tế tư nhân) chuẩn bị sẵn sàng phương 

án thành lập các trạm y tế lưu động để theo dõi, điều trị F0 tại nhà (Chi tiết tiêu chuẩn 

và hướng dẫn thực hiện tại Quyết định số 4038/QĐ-BYT, ngày 21/8/2021; Quyết định 

số 4156/QĐ-BYT, ngày 28/8/2021 của Bộ Y tế). 

  1.5. Chỉ đạo việc đẩy nhanh nhất tiến độ tiêm chủng COVID-19 trên địa bàn 

ngay sau khi được phân bổ vắc xin theo hướng dẫn của Sở Y tế đảm bảo an toàn và 

hiệu quả.  

1.6. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác Quản lý chất thải và vệ sinh trong 

phòng, chống dịch COVID-19 

1.6.1. Công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải, chất thải y tế: thực hiện 

theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 

31/12/2015 của Bộ Y tế, Bộ Tài nguyên & Môi trường và Quyết định số 3455/QĐ-

BCĐQG ngày 05/8/2020 của Ban chỉ đạo Quốc gia về việc ban hành Hướng dẫn Quản 

lý chất thải và vệ sinh trong phòng, chống dịch COVID-19. 
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1.6.2. Áp dụng các biện pháp xử trí tử thi phù hợp với tình huống và nguyên 

nhân tử vong phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong việc tang tại Văn bản số 

1160/CV-BCĐ, ngày 16/5/2021 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh. 

2. Đề nghị Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh 

2.1. Phối hợp cùng ngành Y tế thực hiện nhiệm vụ đảm bảo cho các cơ sở 

Bệnh viện dã chiến cấp tỉnh được quy định tại Kế hoạch 1640/KH-UBND, ngày 

21/4/2021 của UBND tỉnh và Quyết định số 1045/QĐ-UBND, ngày 07/5/2021 của 

Chủ tịch UBND tỉnh. Lực lượng và nhiệm vụ tại mỗi cơ sở Bệnh viện dã chiến cấp 

tỉnh, đề nghị bố trí như sau: 

- Công an tỉnh bố trí cán bộ chiến sỹ làm nhiệm vụ thường trực đảm bảo an 

ninh trật tự vòng ngoài và kiểm soát người ra, vào Bệnh viện dã chiến; 

- Bộ chỉ huy quân sự tỉnh bố trí cán bộ chiến sỹ để thực hiện nhiệm vụ đảm bảo 

an ninh trật tự trong khuôn viên Bệnh viện dã chiến; tiếp nhận và chuyển đồ tiếp tế của 

người nhà cho F0; vận chuyển, cung cấp suất ăn tới phòng bệnh cho các F0; hỗ trợ lực 

lượng y tế trong công tác quản lý F0. 

2.2. Chỉ đạo Ban chỉ huy quân sự huyện, công an huyện bố trí, phân công lực 

lượng  đảm bảo công tác an ninh trật tự trong Bệnh viện dã chiến cấp huyện tương tự 

như cấp tỉnh.  

 3. Các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh 

 3.1. Trong giai đoạn hiện nay, việc đẩy lùi và kiểm soát dịch COVID-19 là 

nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên của toàn ngành. Yêu cầu các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh 

phải cùng chung sức, đồng lòng, thực hiện tốt nhất các nhiệm vụ được giao trên địa 

bàn, tại đơn vị; đồng thời sẵn sàng chia sẻ, hỗ trợ các địa phương, đơn vị y tế khác khi 

được phân công. 

 3.2. Trung tâm Y tế các huyện, thị, thành 

 3.2.1. Chủ động phối hợp với Phòng Y tế tham mưu BCĐ PCD COVID-19 cấp 

huyện chỉ đạo BCĐ PCD COVID-19 cấp xã và các lực lượng chức năng tổ chức triển 

khai các biện pháp đáp ứng phòng, chống dịch trên địa bàn quản lý một cách thần tốc, 

quyết liệt, đồng bộ theo “phương châm bốn tại chỗ”. Các nhiệm vụ trong tâm gồm:  

- Điều tra, truy vết, xác định các F1 ngay từ khi nhận được kết quả nghi ngờ 

dương tính bằng test nhanh kháng nguyên. Trong thời gian đợi kết quả xét nghiệm 

khẳng định, cách ly riêng biệt trường hợp nghi ngờ tại phòng cách ly tạm thời để điều 

tra, truy vết. Mẫu bệnh phẩm phải được lấy và gửi về Phòng xét nghiệm khẳng định 

SARS-CoV-2 trong thời gian nhanh nhất.   

 - Tổ chức cách ly ngay, thực hiện xét nghiệm theo quy định đối với các trường 

hợp F0, F1, F2 như nêu ở các mục liên quan trên đây.   

- Tổ chức Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn theo 

phân bổ vắc xin của Sở Y tế đảm bảo an toàn, kịp tiến độ.   

- Rà soát lại cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực, thuốc, oxy…để sẵn sàng  

thiết lập Bệnh viện dã chiến cấp huyện để điều trị F0 theo từng cấp độ dịch trên địa 

bàn huyện. 

- Chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, trang thiết bị y tế, thuốc để sẵn sàng kích hoạt, 

triển khai thực hiện mô hình Trạm Y tế lưu động điều trị F0 tại nhà khi đủ điều kiện. 

 - Rà soát thực trạng, dự báo nhu cầu, đối chiếu với kế hoạch phòng chống dịch 

COVID-19 của tỉnh, của huyện để mua sắm, bổ sung, dự trữ phương tiện phòng hộ cá 
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nhân, thuốc thiết yếu, Oxy y tế… cho các cơ sở điều trị COVID-19 trên địa bàn huyện, 

Trạm Y tế cấp xã để đáp ứng các cấp độ dịch trên địa bàn huyện. 

 3.2.2. Chỉ đạo, quán triệt lực lượng lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR cho những đối 

tượng không phải F0 phải điền đầy đủ các thông tin vào mẫu phiếu gửi xét nghiệm 

trước khi vận chuyển mẫu đến Phòng xét nghiệm khẳng định SARS-COV-2. Trên mẫu 

phiếu gửi tối thiểu phải có các nội dung cơ bản sau:  

a) Họ tên, năm sinh, giới tính, điện thoại, địa chỉ chi tiết đến cấp khu hành 

chính.  

b) Xác định rõ mẫu thuộc đối tượng đang được quản lý (là toàn bộ F1, F2 và 

người dân trong khu vực đang bị phong toả), hay mẫu cộng đồng (sàng lọc diện rộng, 

sàng lọc ngẫu nhiên nhóm nguy cơ).    

c) Mã hoá mẫu; tính chất mẫu (MẪU KHẨN - ca test nhanh nghi ngờ dương 

tính)… 

3.2.3. Thực hiện gửi mẫu làm xét nghiệm theo các khu vực đã được Sở Y tế 

phân công tại Văn bản số 3097/SYT-NVY&QLHN, ngày 21/10/2021. 

3.2.3. Thực hiện báo cáo định kỳ hàng ngày theo quy định. Tần suất báo cáo 02 

lần/ngày vào lúc 04 giờ sáng và 16 giờ hàng ngày cho đến khi có thông báo mới (chi 

tiết tại Văn bản số 3061/SYT-NVY&QLHN, ngày 19/10/2021 của Sở Y tế).  

Giám đốc các đơn vị y tế chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Y tế việc chậm 

trễ gửi báo cáo theo thời gian quy định. 

 3.3. Bệnh viện đa khoa tỉnh; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; Trung tâm Y 

tế các huyện: Cẩm Khê, Thanh Ba, Thanh Thủy; Bệnh viện đa khoa tư nhân 

Hùng Vương 

 - Rà soát lại toàn bộ quy trình vận hành, thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 

bằng RT-PCR để có thể trả kết quả xét nghiệm cho đơn vị gửi mẫu trong thời gian tối 

đa 06 giờ kể từ khi nhận mẫu bệnh phẩm. Các kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính thì 

đơn vị có phòng xét nghiệm khẳng định phải được thông báo bằng Văn bản về Trung 

tâm y tế huyện gửi mẫu để thông báo tới UBND cấp xã làm căn cứ quyết định kết thúc 

biện pháp cách ly đối với các F2, F3 liên quan khi đủ điều kiện. Đồng thời, thiết lập hệ 

thống thông báo kết quả xét nghiệm bằng tin nhắn cho từng trường hợp với nội dung 

sau: “Tên cơ sở xét nghiệm khẳng định SARS-CoV-2 …… trân trọng thông báo kết 

quả xét nghiệm khẳng định SARS-CoV-2 bằng RT-PCR ngày …/…/…… của 

anh/chị là âm tính. Xin chúc mừng anh/chị.” 

 - Phản hồi ngay tới đơn vị gửi mẫu xét nghiệm khi có kết quả khẳng định 

dương tính với SARS-CoV-2 để Trung tâm y tế tuyến huyện áp dụng kịp thời các biện 

pháp xử lý ca bệnh dương tính theo quy định. Đồng thời, phải thông báo các ca dương 

tính về Tổ thường trực COVID-19 Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh để 

theo dõi, công bố ca bệnh COVID-19 theo quy định. Thời gian báo cáo: buổi sáng 

trước 04h00; buổi chiều trước 16h00. 

- Đối với các đơn vị tới nay chưa tự thực hiện xét nghiệm khẳng định COVID-

19 bằng RT-PCR (TTYT các huyện Thanh Thuỷ, Thanh Ba, Cẩm Khê): khẩn trương 

hoàn thiện các thủ tục cần thiết đề nghị Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Cục Y tế dự 

phòng thẩm định, đề xuất Bộ Y tế cấp phép Phòng xét nghiệm khẳng định SARS-

CoV-2 phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Thời gian 

hoàn thành: trước ngày 01/11/2021. 
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 3.3. Bệnh viện đa khoa tỉnh 

 3.3.1. Chịu trách nhiệm toàn diện về việc quản lý, vận hành và chuyên môn đối với 

các cơ sở Bệnh viện dã chiến cấp tỉnh. Tiếp nhận và quản lý các cán bộ y tế của các đơn vị 

y tế được điều động tăng cường đến làm việc tại các Bệnh viện dã chiến cấp tỉnh. 

 3.3.2 Hỗ trợ Trung tâm Y tế Tp Việt Trì trong công tác lấy mẫu xét nghiệm; 

vận chuyển các trường hợp nghi ngờ, người bệnh COVID-19; tiêm chủng vắc xin 

COVID-19  và các hoạt động khác theo chỉ đạo của Sở Y tế và đề xuất của Trung tâm 

y tế Tp Việt Trì. 

3.3.3. Kịp thời đề xuất các khó khăn, vướng mắc trong công tác vận hành về Sở 

Y tế để có biện pháp xử lý. 

 3.4. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

 3.4.1. Hướng dẫn, hỗ trợ Trung tâm Y tế cấp huyện và các đơn vị y tế trên địa 

bàn tỉnh trong trong hoạt động phòng, chống dịch COVID-19. Thống nhất về báo cáo 

điều tra xác minh dịch tễ (nếu có) đối với các ca bệnh dương tính để kịp thời báo cáo, 

công bố ca bệnh COVID-19. 

 3.4.2. Theo dõi, cập nhật tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trên địa 

bàn tỉnh. Kịp thời theo dõi, đôn đốc Trung tâm Y tế các huyện, thị, thành đẩy nhanh 

tiến độ tiêm chủng, đảm bảo an toàn tiêm chủng theo quy định. 

 3.4.3. Đôn đốc các TTYT cấp huyện và tổng hợp, báo cáo Sở Y tế các hoạt 

động phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh (02 lần/ngày) quy định tại Văn 

bản số 1508/SYT-NVY&QLHN, ngày 15/6/2021 của sở Y tế về việc báo cáo công tác 

phòng chống dịch COVID-19. 

 Trân trọng đề nghị UBND các huyện, thị, thành; các cơ quan, đơn vị trên địa 

bàn tỉnh khẩn trương chỉ đạo thực hiện. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có các 

vấn đề phát sinh, đề nghị liên hệ với Bộ phận Thường trực COVID -19 của Sở Y tế 

(Bs Phạm Văn Tính, Trưởng phòng Nghiệp vụ Y và QLHN, điện thoại: 0913.439.898) 

để được cùng giải quyết./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT: TU (để b/cáo); 

- BCĐ PCD COVID-19 của tỉnh (để b/cáo); 

- UBND tỉnh (để b/cáo); 

- GĐ và các PGĐ SYT; 

- Các phòng thuộc SYT; 

- Lưu: VT, NVY&QLHN(ha). 

TRƯỞNG TIỂU BAN Y TẾ 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Huy Ngọc 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 
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