
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LAI CHÂU 

Số:         /UBND-VX 

V/v triển khai các hoạt động thích 

ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát 

hiệu quả dịch COVID-19 tại các 

cơ sở y tế ngoài công lập 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       Lai Châu, ngày      tháng 11 năm 2021 

Thực hiện Văn bản số 9500/BYT-DP ngày 08/11/2021 của Bộ Y tế về việc 

chỉ đạo y tế ngoài công lập triển khai các hoạt động thích ứng an toàn, linh hoạt, 

kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 (sao gửi kèm). Chủ tịch UBND tỉnh có ý 

kiến chỉ đạo như sau: 

1. Sở Y tế quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm, đồng bộ, có 

hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống 

dịch COVID-19, các quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế, bảo đảm thích ứng an 

toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 tại các cơ sở y tế.  

- Tăng cường kiểm tra, giám sát bảo đảm an toàn phòng, chống dịch tại 

các cơ sở y tế nói chung, y tế ngoài công lập nói riêng. Đảm bảo vật tư, hóa 

chất, thuốc điều trị, trang thiết bị y tế, tăng cường giám sát, phát hiện sớm các 

trường hợp nghi mắc COVID-19 tại cơ sở y tế, các trường hợp có biểu hiện 

ho, sốt để kịp thời khoanh vùng, cách ly, xử lý triệt để không để dịch lây lan, 

bùng phát.  

- Xây dựng phương án huy động các cơ sở y tế ngoài công lập tham gia 

công tác phòng, chống dịch COVID-19, phù hợp với năng lực chuyên môn, điều 

kiện của cơ sở và tình hình thực tiễn tại địa phương. 

2. Các cơ sở y tế ngoài công lập trên địa bàn có trách nhiệm tham gia 

phòng chống dịch COVID-19 cho cộng đồng khi được huy động. Chuẩn bị sẵn 

sàng phương án hỗ trợ nhân lực, trang thiết bị... cho phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19 nhất là việc tham gia công tác giám sát, phát hiện các trường hợp mắc 

và nghi mắc COVID-19, tiêm chủng, cách ly và điều trị bệnh nhân COVID-19. 

Kính gửi: 
 

 

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Các cơ sở y tế ngoài công lập. 



2 

 

 

 

3. Các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan có cơ chế tạo điều 

kiện thuận lợi cho các cơ sở y tế ngoài công lập tham gia phòng, chống dịch như 

đối với các cơ sở y tế công lập. Hỗ trợ các thiết bị phòng, chống dịch và thực 

hiện các chế độ đãi ngộ đối với nhân viên của cơ sở y tế ngoài công lập theo quy 

định hiện hành.  

Căn cứ nội dung Văn bản này, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng 

các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan triển khai thực hiện./. 

  

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- TT. Tỉnh ủy; (để b/c) 

- Thành viên BCĐ Covid-19 tỉnh; 

- UBND tỉnh: U; 

- VPUBND tỉnh: V, C, CB; 

- Lưu: VT, VX1. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Tống Thanh Hải 
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