UBND TỈNH HẬU GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ Y TẾ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hậu Giang, ngày 23

Số:194/SYT-VP

tháng 01 năm2019

V/v đảm bảo công tác y tế trong
dịp Tết nguyên đán Kỷ hợi 2019.

KHẨN
Kính gửi:
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Y tế;
- Bệnh viện đa khoa số 10;
- Bệnh viện Đại học Võ Trường Toản.
Nhằm để đảm bảo đón xuân mới Kỷ Hợi 2019 vui tươi, an toàn, tiết kiệm,
hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ nhân dân, Giám
đốc Sở Y tế đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai, thực
hiện tốt những nội dung công việc sau đây:
1. Triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm các văn bản, chỉ thị của
Tỉnh ủy, UBND, Bộ Y tế về tăng cường chỉ đạo tổ chức các hoạt động dịp Tết
Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, gồm:
- Công văn số 848-CV/TU ngày 02/01/2019 của Tỉnh ủy Hậu Giang về tăng
cường chỉ đạo tổ chức Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019;
- Công văn số 891-CV/TU ngày 16/01/2019 của Tỉnh ủy Hậu Giang về triển
khai thực hiện Công văn số 62-CV/TW ngày 09/01/2019 của Ban Bí thư Trung
ương về việc tổ chức các hoạt động nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019;
- Chỉ thị số 33/CT-UBND ngày 09/01/2019 của UBND tỉnh Hậu Giang về
việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 trên địa
bàn tỉnh đảm bảo vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.
- Chỉ thị số 02/CT-BYT ngày 11/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về tăng
cường công tác y tế trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 và các văn bản hướng
dẫn, chỉ đạo của các Cục, Vụ thuộc Bộ Y tế (triển khai đối với các đơn vị ngành
dọc nếu có).
Riêng các đơn vị khám, chữa bệnh công lập và tư nhân trên địa bàn tỉnh cần
nghiên cứu và nghiêm túc triển khai thực hiện nội dung Công văn số
62/KCB-QLCL&CĐT ngày 17/01/2019 của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh Bộ Y
tế về việc tăng cường công tác khám, chữa bệnh trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi
2019.
2. Nghiêm túc triển khai thực hiện nội dung Thông báo số
/TB-SYT
ngày
/01/2019 của Sở Y tế về việc nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.
3. Giao Thủ trưởng các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện các biện
pháp nhằm tăng cường công tác khám, chữa bệnh, y tế dự phòng, an toàn thực

phẩm và công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa bàn, đơn vị trong
dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 với các nội dung cụ thể sau:
3.1. Đối với các cơ sở khám, chữa bệnh:
3.1.1. Chủ động xây dựng Kế hoạch đảm bảo công tác điều trị, phục vụ
người bệnh và an ninh trật tự tại cơ sở khám, chữa bệnh; Đảm bảo trực theo 4 cấp,
bao gồm: (1) Trực lãnh đạo, xử lý thông tin đường dây nóng; (2) Trực chuyên môn;
(3) Trực hành chính - hậu cần; (4) Trực bảo vệ - tự vệ. Danh sách cán bộ trực phải
được niêm yết tại các khoa, phòng, bảng thông báo của đơn vị hoặc đăng tải trên
Website của đơn vị (nếu có); đồng thời gửi 01 bản có ký tên, đóng dấu về Văn
phòng Sở Y tế (có thể gửi file scan qua phần mềm Voffice hoặc qua email:
kieutuyen83@gmail.com để tổng hợp, báo cáo); Đơn vị cần xây dựng kế hoạch về
phòng chống cháy nổ, thảm hoạ, tai nạn hàng loạt; hỗ trợ kỹ thuật cho tuyến dưới,
tham vấn về chuyên môn khi cần thiết.
3.1.2. Chủ động đối phó với dịch bệnh, ngộ độc, tai nạn cấp cứu hàng loạt có
thể xảy ra: Có phương án thường trực, dự trữ cơ số thuốc, dịch truyền, vật tư, hoá
chất, bố trí cơ số giường bệnh, phương tiện cấp cứu và cấp cứu ngoại viện để sẵn
sàng đáp úng, đảm bảo tốt công tác thu dung, cấp cứu điều trị, cách ly người bệnh
theo đúng các hướng dẫn hiện hành về phòng chống dịch.
3.1.3. Tổ chức tốt việc cấp cứu, khám, chữa bệnh cho người bệnh: dự trữ đủ
thuốc, máu, dịch truyền và các phương tiện, trang thiết bị cần thiết phục vụ cấp
cứu, khám, chữa bệnh. Bảo đảm tất cả người bệnh cấp cứu được khám và điều trị
kịp thời, không được từ chối hoặc xử trí chậm trễ. Nếu trái tuyến, trái chuyên khoa
cũng phải xử lý cấp cứu ban đầu ổn định, giải thích đầy đủ cho người bệnh, người
nhà người bệnh trước khi chuyển đi cơ sở y tế khác.
3.1.4. Tổ chức thăm hỏi và đón Tết cho người bệnh còn điều trị tại cơ sở
khám chữa bệnh trong dịp Tết, đặc biệt chú ý bệnh nhân nghèo, người bệnh thuộc
đối tượng chính sách. Nhắc nhở viên chức, đội ngũ nhân viên y tế luôn chú ý nâng
cao tinh thần thái độ phục vụ người bệnh, giao tiếp, ứng xử ân cần, hoà nhã. Thực
hiện đúng các quy định liên quan và các quy trình chuyên môn kỹ thuật.
3.1.5. Nghiêm túc thực hiện công tác thông tin báo cáo tình hình cấp cứu, tai
nạn thương tích, tai nạn giao thông, ngộ độc trong dịp Tết theo hệ thống báo cáo
trực tuyến của Cục Quản lý khám chữa bệnh, như sau:
- Các Bệnh viện, Trung tâm y tế đa chức năng có nhiệm vụ phân công cán
bộ thường trực báo cáo số liệu hàng ngày. Danh sách lãnh đạo và cán bộ thường
trực báo cáo số liệu kèm theo số điện thoại di động, email đề nghị cập nhật trực
tiếp trên phần mềm báo cáo Tết trực tuyến của Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ
Y tế đồng thời gửi 01 bản về Sở Y tế như hướng dẫn tại mục 3.1.1.
- Báo cáo hàng ngày tình hình khám chữa bệnh cấp cứu, tai nạn, ngộ độc
trên cổng báo cáo trực tuyến khám chữa bệnh. Chú ý các số liệu: Khám cấp cứu tai
nạn do pháo nổ, thuốc nổ, ngộ độc thực phẩm; Tử vong do tai nạn giao thông, ngộ
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độc thực phẩm, đánh nhau phải báo cáo danh sách người bệnh chi tiết (theo mẫu
quy định).
- Các ngày Mùng 1 Tết, Mùng 4 Tết, và Mùng 7 Tết các đơn vị có thêm báo
cáo 3 ngày Tết, 6 ngày Tết và 9 ngày Tết bằng văn bản theo đường công văn điện
tử. Nếu có diễn biến đặc biệt yêu cầu đơn vị báo cáo khẩn về Sở Y tế qua số điện
thoại 02933.878929 hoặc 0943.043535.
- Các đơn vị chú ý: sáng ngày 29 Tết mới bắt đầu báo cáo số liệu của ngày
28 Tết, sáng Mùng 7 Tết báo cáo số liệu ngày Mùng 6 Tết và rà soát số liệu báo
cáo tống kết 9 ngày Tết. Số liệu báo cáo được tính theo ca trực từ 7 giờ sáng hôm
trước đến 7 giờ sáng hôm sau.
- Thời gian các cơ sở có giường bệnh báo cáo trực tuyến về Bộ Y tế và Sở Y
tế trước 9 giờ sáng hàng ngày, từ ngày 03/02/2019 (ngày 29 tháng chạp) đến ngày
11/02/2019 (mùng 7 tháng giêng), số liệu của các ngày từ 28 Tết đến hết ngày
Mùng 6 Tết.
- Báo cáo trực tuyến về Bộ Y tế theo phần mềm Kiểm tra bệnh viện, tại địa
chỉ: qlbv.vn/baocaotet hoặc đường link từ trang chủ website của Cục Quản lý
khám chữa bệnh: kcb.vn; Báo cáo gửi về Sở Y tế chuyển qua email của cá nhân
của công chức Sở Y tế được phân công trực hành chính hàng ngày theo lịch trực
của Sở Y tế (đính kèm lịch trực của Sở Y tế).
3.1.6. Sở Y tế sẽ tổ chức kiểm tra đột xuất việc chuẩn bị và thực hiện thường
trực của một số đơn vị ở các địa phương trước và trong dịp Tết.
3.2. Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh:
- Xây dựng kế hoạch chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ các Trung tâm Y tế
huyện, thị xã và thành phố thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh tại địa
phương trước, trong và sau Tết.
- Thành lập ít nhất 02 đội thường trực cơ động chống dịch luôn sẵn sàng
trong tư thế dập dịch và xử lý tốt các tình huống khẩn cấp khi có dịch bệnh xảy
ra trên địa bàn của tỉnh.
3.3. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm:
- Phối hợp với Phòng Thanh tra Sở Y tế xây dựng và triển khai kế hoạch
thanh tra, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại các huyện, thị xã và thành phố
trọng điểm đồng thời hướng dẫn các đơn vị thực hiện nghiêm túc kế hoạch đã đề
ra.
- Phối hợp với các Sở, Ban, Ngành có liên quan xây dựng giải pháp kiểm
soát chặt chẽ chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các mặt hàng thực
phẩm nhập khẩu.
- Phối hợp với các cơ quan truyền thông đại chúng cung cấp kịp thời, đầy
đủ những nội dung liên quan đến bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, đặc biệt là
việc phòng chống ngộ độc thực phẩm.
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3.4. Trung tâm Truyền thông - Giáo dục Sức khoẻ:
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Sở Y tế và các cơ quan truyền
thông đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân ăn uống
hợp vệ sinh; Không vận chuyển, giết mổ gia súc, gia cầm mắc bệnh, không rõ
nguồn gốc; Không ăn thức ăn sống, hải sản chưa được chế biến kỹ; Không uống
rượu bia khi tham gia giao thông, phòng tránh tai nạn thương tích ...
- Phổ biến kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm, tạo ý thức cho người
dân biết tự bảo vệ sức khoẻ, thông báo kịp thời các sản phẩm không đảm bảo
chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm; Tuyên truyền các mô hình thực hiện tốt
công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho các cá nhân và tổ chức kinh
doanh.
3.5. Trung tâm Y tế các huyện, thị xã và thành phố:
- Xây dựng và triển khai kế hoạch tăng cường công tác giám sát, phát hiện
sớm, xử lý kịp thời các trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm gây dịch, đặc biệt là
bệnh Tay chân miệng, Tả, Tiêu chảy do vi rút Rota, Cúm A(H1N1), H5N1, Sốt
xuất huyết…, không để bùng phát thành dịch, chú ý kiểm soát các ổ dịch cũ, các
khu vực trọng điểm, đầu mối giao thông; Tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh
môi trường.
- Chuẩn bị đầy đủ thuốc, hoá chất, vật tư và các phương tiện dập dịch sẵn
sàng ứng phó khi có dịch xảy ra.
- Phân công cán bộ trực 24/24 giờ để theo dõi, nắm tình hình dịch bệnh
xảy ra trên địa bàn, và báo cáo dịch đúng quy định.
- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan tăng cường kiểm tra và
xử lý nghiêm các vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn, chú ý kiểm
tra thực phẩm bày bán tại các chợ, các nơi bán thực phẩm phục vụ Tết, các nhà
hàng, cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm; Chống thực phẩm kém chất lượng,
thực phẩm không rõ nguồn gốc; Kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng phụ gia trong
chế biến thực phẩm và thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm tại địa phương nhằm
giảm tối đa số vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra trong dịp Tết.
- Chỉ đạo Trạm Y tế và PKĐKKV xây dựng kế hoạch khám, chữa bệnh,
cấp cứu tai nạn, ngộ độc và thường xuyên theo dõi, báo cáo tình hình dịch bệnh
trong dịp Tết.
4. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở, Lãnh đạo các phòng
chuyên môn thuộc Sở có trách nhiệm quán triệt, nhắc nhở công chức, viên chức,
người lao động thuộc phạm vi quản lý nghiêm túc thực hiện các quy định của
Bộ Y tế, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và của Sở Y tế. Trong dịp Tết nguyên đán Kỷ Hợi
2019 chú ý đảm bảo thực hiện đầy đủ, có trách nhiệm đối với các nhiệm vụ
công tác được phân công (trực, báo cáo số liệu,...); vào những ngày nghỉ Tết chú
ý bảo vệ sức khỏe, hạn chế uống rượu, bia, đảm bảo an toàn, không vi phạm
Luật giao thông và các quy định pháp luật của Nhà nước. Sau thời gian nghỉ Tết
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phải trở lại cơ quan làm việc theo quy định, đảm bảo giải quyết kịp thời, hiệu
quả các nhiệm vụ được phân công.
Ghi chú: Các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Y tế và của Sở Y
tế; Các mẫu báo cáo trực Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019; Lịch trực Tết của Sở Y tế;
đều được đăng tải trên Website Sở Y tế. Ngoài mẫu báo cáo này các đơn vị khám
chữa bệnh phải thực hiện chế độ báo cáo số liệu trên phần mềm trực tuyến của
Cục quản lý khám, chữa bệnh Bộ Y tế.
Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Y tế khẩn trương triển
khai thực hiện./.
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- VP Bộ Y tế;
- VP Tỉnh ủy (để b/c);
- VP UBND tỉnh (để b/c);
- BGĐ Sở Y tế (để chỉ đạo);
- Như kính gửi (để thực hiện);
- Các Phòng thuộc Sở (để thực hiện);
- Lưu: VT.32b
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