
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH LAI CHÂU 

Số:           /UBND-VX 

V/v tăng cường năng lực cấp cứu, hồi 

sức tích cực điều trị người bệnh Covid-

19 theo phương châm “4 tại chỗ” (CĐ 

749/CĐ-BCĐQG) và thực hiện thanh 

toán chi phí xét nghiệm Covid-19 

(CV4356/BYT-KHTC) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

          Lai Châu, ngày          tháng 6 năm 2021 
 

 

Kính gửi:  

- Các Sở: Y tế, Tài chính;  

- Bảo hiểm xã hội tỉnh; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

- Các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện.  

Thực hiện Công điện số 749/CĐ-BCĐQG ngày 26/5/2021 của Ban Chỉ đạo 

Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 về việc khẩn trương rà soát và tăng cường 

năng lực cấp cứu, hồi sức tích cực, điều trị người bệnh Covid-19 tại các địa 

phương theo đúng phương châm “4 tại chỗ”; Công văn số 4356/BYT-KHTC ngày 

28/5/2021 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn mức thanh toán chi phí thực hiện xét 

nghiệm Covid-19 (gửi kèm theo). Để đảm bảo các điều kiện cấp cứu, hồi sức tích 

cực, điều trị khi có ca bệnh nặng Covid-19, nhằm không để bị động và lúng túng, 

kịp thời xử trí các tình huống phát sinh hạn chế việc chuyển tuyến, gây áp lực và 

quá tải cho các bệnh viện tuyến trên và công tác xét nghiệm phát hiện các trường 

hợp mang vi rút SARS-COV-2. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:  

1. Sở Y tế 

- Khẩn trương rà soát, bổ sung, củng cố các điều kiện về cơ sở vật chất, 

trang thiết bị, phương tiện cấp cứu đặc biệt là máy thở, hệ thống ô-xy trung tâm, 

khí nén, vật tư tiêu hao, thuốc thiết yếu…; tăng cường năng lực cấp cứu, hồi sức 

tích cực tại Bệnh viện đa khoa tỉnh, Bệnh viện Phổi tỉnh để kịp thời điều trị 

người bệnh Covid-19 tại địa phương theo đúng phương châm “4 tại chỗ”.  

- Phối hợp với bệnh viện tuyến trung ương lựa chọn hình thức phù hợp tổ 

chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực chẩn đoán, điều trị, hồi sức tích cực cấp 

cứu bệnh nhân Covid-19 cho bệnh viện các tuyến trên địa bàn tỉnh. 

- Chuẩn bị sẵn sàng phương án thành lập bệnh viện dã chiến, trong đó có 

bố trí khu cấp cứu, hồi sức tích cực và chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, các điều 

kiện cần thiết khác để bệnh viện hoạt động được ngay khi có yêu cầu. 

- Chỉ đạo các cơ sở y tế thực hiện công tác xét nghiệm và thanh toán chi 

phí xét nghiệm theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công văn số 4356/BYT-

KHTC. Trường hợp cần thiết Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tham 

mưu UBND tỉnh về giá dịch vụ xét nghiệm SARS-COV-2 đặt hàng thanh toán, 

đảm bảo theo quy định của pháp luật. 



 

 

 

 

 

2. Bảo hiểm xã hội tỉnh: Phối hợp với các cơ quan y tế thực hiện việc 

thanh toán chi phí xét nghiệm do bảo hiểm y tế chi trả cho các đối tượng có thẻ 

bảo hiểm y tế theo hướng dẫn tại mục II Công văn số 4356/BYT-KHTC. 

3. Sở Tài chính 

Chủ trì phối hợp với Sở Y tế tham mưu UBND tỉnh đảm bảo kinh phí cho 

công tác nâng cao năng lực cấp cứu, hồi sức tích cực, điều trị người bệnh Covid-

19; chi phí thực hiện xét nghiệm SARS-COV-2 theo phương châm “4 tại chỗ”. 

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

các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; (B/c) 

- UBND tỉnh: U; 

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- VPUBND: V, C, CB; 

- Lưu: VT, VX1.     

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Tống Thanh Hải 
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