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giá cấp độ dịch bệnh trên địa 

bàn theo Quyết định số 

4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 

của Bộ Y tế (nhắc lần 2). 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Bắc Kạn, ngày          tháng  11  năm 2021 
 

 

Kính gửi: 

 

Trung tâm Y tế các huyện, thành phố. 

 

Ngày 15/10/2021, Sở Y tế đã ban hành văn bản số 3850/SYT-NVYD về việc 

triển khai các Tiêu chí đánh giá cấp độ dịch bệnh trên địa bàn theo Quyết định số 

4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế. Qua tổng hợp rà soát, một số đơn vị 

chưa triển khai đầy đủ nội dung theo yêu cầu của Sở Y tế tại văn bản trên, cụ thể: 

Sở Y tế chưa nhận được Kế hoạch bảo đảm số giường hồi sức cấp cứu (ICU) theo 

kế hoạch 3687/KH-SYT ngày 06/10/2021 của Sở Y tế của các đơn vị Trung tâm 

Y tế Bạch Thông, Trung tâm Y tế Pác Nặm và Trung tâm Y tế Chợ Đồn. 

Để đảm bảo đáp ứng được các Tiêu chí đánh giá cấp độ dịch bệnh theo 

Hướng dẫn của Bộ Y tế, từ đó có các biện pháp thích ứng với từng cấp độ dịch, 

Sở Y tế yêu cầu các đơn vị khẩn trương rà soát tham mưu ngay các nội dung chưa 

thực hiện trình Ban chỉ đạo phòng chống dịch huyện, thành phố phê duyệt triển 

khai thực hiện theo quy định. Báo cáo kết qur triển khai về Sở Y tế ( qua phòng 

Nghiệp vụ Y-Dươc) trong ngày 05/11/2021. 

Với nội dung nêu trên, yêu cầu Lãnh đạo Trung tâm y tế các huyện, thành 

phố thực hiện nghiêm và báo cáo kết quả về Sở Y tế. Chịu trách nhiệm trước Ban 

chỉ đạo PC dịch Covid-19 các cấp nếu để chậm tiến độ./. 

 

Nơi nhận:   
Gửi bản điện tử: 

- Như trên (thực hiện); 

- TT Tỉnh ủy; 

- TT UBND tỉnh;  

- Thành viên BCĐ PC Covid-19 tỉnh Bắc Kạn; 

- Ban Giám đốc Sở Y tế; 

- TT Huyện ủy các huyện/TP (p/h chỉ đạo); 

- UBND các huyện, thành phố (p/h chỉ đạo); 

- Các đơn vị trực thuộc ngành y tế; 

- Lưu: VT, NVYD. 

 KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Vi Duy Tuyến 
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