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 Kính gửi:   

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 

- Bệnh viện công lập và tư nhân trong tỉnh; 

- Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố.  

 

Sở Y tế nhận được Tờ trình số 1169/TTr-KSBT ngày 05/8/2020 của Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật về việc triển khai hoạt động lao tiềm ẩn theo Quyết định 1313/QĐ-

BYT ngày 24/3/2020 ban hành Hướng dẫn phát hiện và điều trị lao tiềm ẩn; 

Về việc này Sở Y tế có ý kiến như sau: 

1. Giao cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) xây dựng kế hoạch triển khai 

Quyết định 1313/QĐ-BYT của Bộ Y tế nêu trên; 

- Hướng dẫn và chỉ đạo các Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố thực hiện hoạt 

động có hiệu quả; 

- Chủ trì phối hợp với các bệnh viện để hỗ trợ và theo dõi tiến độ hoạt động; 

báo cáo về Bệnh viện Phổi Trung ương, đồng thời báo cáo về Sở Y tế để theo dõi và 

chỉ đạo kịp thời. 

2. Các bệnh viện: phối hợp, hỗ trợ CDC và các Trung tâm Y tế trong hoạt động 

điều trị khi có yêu cầu. 

3. Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố: thực hiện theo hướng dẫn của CDC và 

báo cáo theo quy định. 

Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- BGĐ Sở Y tế: 
- Bệnh Biện Phổi Trung ương: 

- Lưu: VT, NVY. 
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