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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Nguyễn Trọng Diện, Giám đốc Sở Y tế tại Hội nghị 

trực tuyến tiếp tục triển khai các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch 

COVID-19 và đảm bảo y tế phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV  

và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 
 

 

 Chiều ngày 15 tháng 5 năm 2021, đồng chí Nguyễn Trọng Diện, Giám đốc 

Sở Y tế đã chủ trì Hội nghị trực tuyến chỉ đạo tiếp tục triển khai các giải pháp cấp 

bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và đảm bảo y tế phục vụ bầu cử đại biểu 

Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.  

Tham dự Hội nghị có: Các đồng chí trong Ban Giám đốc, lãnh đạo các 

phòng chức năng thuộc Sở; Ban Giám đốc cùng đại diện khoa, phòng liên quan 

đến công tác phòng chống dịch của Bệnh viện Việt Nam - Thuỵ Điển Uông Bí, 

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec, Trung tâm y tế than Khu vực Mạo Khê, các 

cơ quan, đơn vị y tế trực thuộc Sở Y tế, Lãnh đạo phòng y tế và Trưởng trạm y tế 

thuộc các huyện, thị xã, thành phố. 

 Phát biểu chỉ đạo và kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Diện, Giám 

đốc Sở Y tế đã ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của các cơ quan, đơn vị y tế nói 

chung, toàn thể cán bộ nhân viên y tế nói riêng, đã tiếp tục khắc phục, vượt qua 

nhiều khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ, góp phần giữ vững địa bàn an toàn phục 

vụ cho phát triển kinh tế xã hội. Bên cạnh đó, Đồng chí Giám đốc Sở Y tế cũng 

đã nghiêm khắc chấn chỉnh, yêu cầu nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với một số 

đơn vị chưa triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, 

còn tình trạng lơ là, chủ quan, đặc biệt trong việc kiểm soát, phân luồng tại cơ sở 

khám, chữa bệnh và quản lý, theo dõi người có yếu tố nguy cơ tại địa phương. 

 Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước, 

đặc biệt là tại một số tỉnh lân cận; đồng chí Giám đốc Sở Y tế nhận định nguy cơ 

có ca bệnh xâm nhập, lây lan trên địa bàn tỉnh là rất lớn và hiện hữu, trong khi 

ngày tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm 

kỳ 2021-2026 - "Ngày hội non sông" - đang đến gần.  

Để đảm bảo tiếp tục giữ vững địa bàn an toàn, đặc biệt đảm bảo công tác y 

tế phục vụ cuộc bầu cử vào ngày 23/05/2021, đồng chí Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo 

khẩn trương triển khai một số nhiệm vụ cấp bách như sau: 

 1. Yêu cầu các đơn vị khẩn trương rà soát, khắc phục các tồn tại đã được 

chỉ ra, đặc biệt tập trung hoàn thiện và thực hiện tốt một số nội dung: (1) Rà soát 

lại và hoàn thiện Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đảm bảo sát thực tế, 
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cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị; (2) Tăng cường công 

tác kiểm tra, kiểm soát thường xuyên về chấp hành quy định phòng, chống dịch 

đối với nhân viên y tế, người bệnh, người nhà người bệnh; (3) Nhắc nhở, quán 

triệt để tất cả cán bộ, nhân viên y tế tuyết đối không được chủ quan, lơ là trong 

công tác phòng, chống dịch; (4) Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công 

tác phòng, chống dịch; (5) Chủ động rà soát, chuẩn bị và đề xuất giải pháp đảm 

bảo nguồn lực, sẵn sàng lực lượng cho mọi tình huống theo đúng phương châm 

“ba trước” và “bốn tại chỗ”. 

 2. Tổ chức chặt chẽ công tác phân luồng, sàng lọc người ra vào cơ sở y tế 

ngay từ cổng và các khoa, phòng; thường xuyên phổ biến, quán triệt nâng cao ý 

thức, trách nhiệm cho nhân viên y tế và tuyên truyền cho người bệnh, người dân 

thực hiện nghiêm khuyến cáo "5 K" của Bộ Y tế; tăng cường phối hợp, trao đổi 

thông tin với giữa các địa phương, đơn vị liên quan để đảm bảo quản lý tốt đối 

tượng người tiếp xúc, tuyệt đối không để tái diễn việc để lọt người có yếu tố nguy 

cơ thuộc đối tượng phải cách ly tập trung hoặc cách ly tại nhà không được quản 

lý, giám sát chặt chẽ đúng quy định. Quan tâm hơn nữa công tác kiểm tra, giám 

sát đảm bảo tuân thủ, thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch bệnh, quản 

lý người cách ly trong các cơ sở cách ly tập trung và khu công nghiệp. 

 3. Tiếp tục tăng cường, nâng cao hơn nữa năng lực xét nghiệm sàng lọc, để 

chủ động phát hiện sớm các trường hợp nhiễm SARS-CoV-2. Giao Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật: (1)- Chịu trách nhiệm hướng dẫn chung cho toàn ngành về 

xét nghiệm như: Phân luồng địa bàn xét nghiệm, hướng dẫn chuyên môn về 

phương pháp lấy mẫu và xét nghiệp gộp mẫu,....; (2)- Hỗ trợ các đơn vị có phòng 

xét nghiệm Realtime - PCR rà soát, đánh giá trước các điều kiện để xem xét đề 

nghị Bộ Y tế thẩm định cho phép được thực hiện xét nghiệm khẳng định SARS-

CoV-2. (3)- Sắp xếp, bố trí phù hợp và động viên cán bộ nhân viên xét nghiệm 

tập trung, tích cực thực hiện và trả kết quả sớm nhất đối với mẫu xét nghiệm được 

thu thập chuyển về từ tỉnh Bắc Giang cũng như các địa phương trong tỉnh. 

 4. Đối với công tác chuẩn bị, đảm bảo y tế phục vụ bầu cử đại biểu Quốc 

hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026: 

 - Yêu cầu các đơn vị, địa phương triển khai nghiêm túc Kế hoạch số 

538/KH- BYT ngày 22/4/2021 của Bộ Y tế về công tác y tế phục vụ bầu cử đại 

biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, cùng 

các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Tỉnh và Sở Y tế. 

 - Đề nghị Phòng Y tế các huyện, thị xã, thành phố (với vai trò là cơ quan 

tham mưu và thành viên Tiểu ban y tế phục vụ bầu cử của địa phương) phối hợp 

với Trung tâm y tế trên địa bàn tăng cường kiểm tra, hướng dẫn hoàn thiện và 

triển khai các phương án đảm bảo y tế phục vụ bầu cử; bố trí khu vực cách ly tạm 

thời và các điều kiện kèm theo tại các điểm bầu cử,… đảm bảo tuyệt đối an toàn 

cho công tác bầu cử tại địa phương. Lưu ý bổ sung phương án/kế hoạch bầu cử 

cho cử tri đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch, đang cách ly, đang điều trị bệnh. 
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 Trên đây là nội dung chỉ đạo, kết luận của đồng chí Nguyễn Trọng Diện, 

Giám đốc Sở Y tế tại Hội nghị.  

Thừa lệnh Giám đốc Sở Y tế, Văn phòng trân trọng thông báo và đề nghị 

các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (để b/c); 

- GĐ, các PGĐ SYT; 

- Các Phòng chức năng SYT; 

- BV Việt Nam-Thụy Điển Uông Bí; 

- BV ĐKQT Vinmec; TTYT than KV Mạo Khê; 

- Các đơn vị trực thuộc; 

- PYT các huyện, TX, TP; 

- Phòng PA03-CA tỉnh; 
- Trang TTĐT SYT; 

- Lưu: VT, VP. 

TL. GIÁM ĐỐC 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Vũ Thị Mai 
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