
           

 

THÔNG BÁO  

Kết luận buổi họp Ban Chỉ đạo  

Phòng chống dịch bệnh Covid-19 của Sở Y tế . 

  

         Hồi 10h15 ngày 30/7/2020 tại phòng họp tầng 2, Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang. 

         Chủ trì: Đồng chí Nguyễn Thành Hưng - Quyền Giám đốc Sở Y tế; 

         Thư ký: Đồng chí Lê Đào Bích - Trưởng phòng Nghiệp vụ Y, Dược  

         Thành viên: 10/10 đủ ( TV dự họp theo Quyết định 176/QĐ-SYT ngày 

27/2/2020 về việc kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp 

do chủng mới của vi rút Corona(Covid-19) ngành Y tế ) 

 Sau khi nghe Đồng chí Nguyễn Thành Hưng thông báo tình hình 

diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 tại Đà Nẵng và một số tỉnh thành phố; 

Hiện Tuyên Quang chưa có ca bệnh dương tính, số người trở về từ vùng dịch 

trong vòng 14 ngày đang được cách ly, theo dõi là 07 người tại cơ sở cách ly tập 

trung; 08 người tại cơ sở y tế; 180 người tại nhà, nơi lưu trú; 490 người tự theo 

dõi sức khỏe tại nhà; Tổng số là 685 người trong đó có 647 người trở về từ Đà 

Nẵng và Quảng Ngãi. 

Để tiếp tục thực hiện có hiệu các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-

19 đã triển khai trong thời gian qua, đồng thời chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng 

trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh, ý kiến của các thành 

viên về việc kiện toàn lại Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh của Sở do có đồng 

chí nghỉ hưu; bổ xung thành viên và khởi động các tổ Chuyên môn, thông tin và 

tổng hợp báo cáo, Tổ hậu cần; rà soát các trường hợp trở về từ Đà Nẵng và các 

tỉnh có ca bệnh dương tính, các địa điểm đã được Bộ Y tế Thông báo tại các 

thông báo khẩn số 15, 16,17 và 18; việc tổ chức lấy mẫu xét nghiệm SARS-Cov-

2 với tất cả các trường hợp vào Bệnh viện khám có yếu tố dịch tễ vùng dịch Đà 

Nẵng …giám sát cách ly tại nhà, cách ly tập trung theo hướng dẫn của Bộ y tế 

trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong thời gian tới; đồng chí 

Nguyễn Thành Hưng - Quyền Giám đốc Sở Y tế đã kết luận, chỉ đạo như sau: 

1. Ghi nhận và đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của các thành viên Ban chỉ 

đạo trong việc thực hiện, phối hợp, tuyên truyền và triển khai các biện pháp 

phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian vừa qua.  

 2. Kiện toàn lại Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 của Sở Y tế như 

sau: 

- Bác sĩ Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi thay đồng chí 

Lưu Văn Bính đã nghỉ hưu;  

- Đồng chí Hoàng Thị Lan, phó phòng KHTC phụ trách công tác hậu cần; 

- Trình UBND Tỉnh ra Quyết định phân công đồng chí Hoàng Mạnh Hùng, 

Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh làm trưởng ban điều hành khu cách 
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ly dành cho người nước ngoài. Đồng chí Hoàng Mạnh Hùng có trách nhiệm xây 

dựng nội quy, quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cho tất cả các thành 

viên khu cách ly dành cho người nước ngoài theo quy định hiện hành. 

3. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật: 

- Chỉ đạo các trung tâm y tế huyện thành phố thực hiện theo chỉ đạo của 

Thủ tướng Chính phủ  yêu cầu tất cả những người từ Đà Nẵng, Quảng Ngãi, 

Quảng Nam và các vủng công bố có dịch phải thực hiện khai báo Điện tử; tự theo 

dõi sức khỏe nếu có ho, sốt đến ngay cơ sở y tế để được khám và lấy mẫu xét 

nghiệm; đồng thời tổ chức lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV2 với tất cả những 

người trở về từ Đà Nẵng và các địa điểm đã có trong thông báo khẩn của Bộ Y tế 

trong vòng 14 ngày; Tổng hợp danh sách cụ thể số người được lấy mẫu báo cáo 

theo đúng quy định. 

- Là đầu mối chịu trách nhiệm và điều hành thực hiện nhiệm vụ tại khu 

cách ly dành cho người nước ngoài; Đảm bảo thiết bị Y tế, phương tiện phòng hộ 

và công tác y tế tại khu cách ly tập trung. 

 4. Trung tâm Truyền thông:  

          - Chịu trách nhiệm về kỹ thuật truyền hình trực tuyến trong các cuộc giao 

ban trực tuyến vào 15h thứ 6 hàng tuần để triển khai kịp thời các Văn bản chỉ đạo 

của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia và của tỉnh . 

- Thực hiện các nội dung về truyền thông, phát hành các Băng rôn, tờ rơi 

tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh. 

 5. Các thành viên trong ban chỉ đạo nêu cao tinh thần trách nhiệm. Tăng 

cường kiểm tra giám sát và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. 

6. Đề nghị các Bệnh viện, Trung tâm y tế, : Kiện toàn đội cấp cứu, phản 

ứng nhanh, sẵn sàng cho các tình huống, phương án khi dịch bệnh sẩy ra; Tổ 

chức phân luồng sàng lọc người bệnh, chỉ định lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 

đối với 100% bệnh nhân đến khám có triệu chứng ho, sốt trở về từ Đà Nẵng  

 + Bệnh viện Đa khoa tỉnh sẵn sàng 02 đội cơ động phản ứng nhanh thường 

trực 24/24h sẵn sàng hỗ trợ các Bệnh viện (khi có yêu cầu) 

+ Thực hiện Công điện số 1158/CĐ-BCĐQG ngày 27/7/2020 của Ban chỉ 

đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc khẩn trương đẩy mạnh các 

biện pháp phòng và kiểm soát lây nhiễm Covid-19 tại các cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh. 

 + Chủ động đảm bảo nhân lực, trang thiết bị, phương tiện phòng hộ và vật 

tư y tế để hoàn thành  tốt công tác phòng chống dịch bệnh trong mọi tình huống. 

  Các nội dung phòng chống dịch Covid-19 sẽ được ban chỉ đạo cập nhật 

triền khai kịp thời tới các đơn vị trong ngành./. 
 

Nơi nhận:                                                                                             Q GIÁM ĐỐC 
- UBND tỉnh (BC); 
- Các TV BCĐ SYT; 

- Các CQ, Đơn vị trực thuộc (Th/h); 

- Lưu VT, NVYD.                                                                                                               
 

                                                                                                                                                          Nguyễn Thành Hưng 
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