
UBND TỈNH AN GIANG  

SỞ Y TẾ  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:         /SYT-NVY 

V/v đảm bảo thường trực chống 

dịch Tết Nguyên đán 2021 

An Giang, ngày       tháng 02 năm 2021 

 

Kính gửi:  

     - Giám đốc Bệnh viện công lập và tư nhân; 

     - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

     - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố. 

 

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên toàn quốc, đặc 

biệt là tại thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương… dự kiến sẽ có số lượng lớn người 

về An Giang ăn Tết, đây là nguy cơ xảy ra dịch trên địa bàn tỉnh. Nhằm đảm bảo 

công tác phòng chống dịch COVID-19 dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, Sở 

Y tế đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thực hiện một số nội dung sau: 

1. Các đơn vị y tế đảm bảo công tác thường trực 24/24 giờ theo bốn cấp, 

đảm bảo công tác hậu cần y tế, phân công trực chống dịch; bảo đảm tổ chức công 

tác khám, cấp cứu, chăm sóc và chữa trị người bệnh trong dịp Tết; chuẩn bị sẵn 

sàng lực lượng dự bị, dự phòng để đáp ứng nhu cầu huy động nguồn nhân lực khi 

cần thiết. 

2. Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố tổ chức lấy mẫu xét nghiệm một 

cách nhanh chóng khi cần thiết. Nếu có khó khăn về nhân lực, khẩn trương báo cáo 

về Sở Y tế để điều động. Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang sẵn sàng nguồn 

lực để tiếp nhận mẫu xét nghiệm từ các đơn vị gửi về. 

3. Các Bệnh viện đa khoa công lập bố trí lực lượng sẵn sàng hỗ trợ cho các 

Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố về chuyên môn và lấy mẫu xét nghiệm khi 

có tình huống khẩn cấp. 

4. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cập nhật hàng ngày tình hình dịch bệnh, 

hướng dẫn cách ly, chỉ định xét nghiệm, thông tin về ổ dịch mới để các đơn vị tham 

khảo và có hướng xử lý phù hợp.     

 Đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện./. 

 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- VP. UBND tỉnh; 

- BGĐ Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Từ Quốc Tuấn 
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