
UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 
 

Số:        /SYT-KHTC 

V/v khảo sát thực trạng nhà hỏa 

táng trên địa bàn huyện, thị xã, 

thành phố. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

       An Giang, ngày    tháng 9 năm 2021 

 

Kính gửi:  Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố. 

 

Căn cứ Thông tư số 02/2009/TT-BYT, ngày 26/5/2009 của Bộ Y tế 

hướng dẫn vệ sinh trong hoạt động mai táng và hỏa táng; 

Thực hiện Thông báo kết luận số 1402/TB-BYT, ngày 14/9/2021 của 

đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế tại cuộc họp trực tuyến với 12 

tỉnh, thành phố Tây Nam Bộ về tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-

19. Trong đó có nội dung giao cho các địa phương: “Điều trị toàn diện, phân 

tầng điều trị, giảm tối đa các trường hợp tử vong là ưu tiên hàng đầu: Khẩn 

trương phê duyệt phương án xử lý trường hợp F0 tử vong với các tình huống 

ghi nhận 50 ca F0 tử vong/ngày, 50-100 ca F0 tử vong/ngày và trên 100 ca F0 

tử vong/ngày; bảo đảm đầy đủ oxy, máy thở, giường cấp cứu, các điều kiện cần 

thiết khác trong thời gian sớm nhất; tổ chức tốt việc điều phối và công tác phân 

tầng điều trị, ưu tiên điều trị tầng 1, 2, hạn chế bệnh nhân chuyển nặng, đảm 

bảo người bệnh được thu dung, cấp cứu, điều trị kịp thời”, 

Để đảm bảo nguyên tắc chung về vệ sinh trong hoạt động hỏa táng đối với 

các trường hợp tử vong do COVID-19 (bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A), Sở Y 

tế đề nghị Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố rà soát thống kê như sau: 

- Số lượng nhà hỏa táng (bằng điện hay củi) 

- Công suất sử dụng/ngày  

Sở Y tế rất mong nhận được ý kiến phản hồi của Quý cơ quan để làm cơ 

sở xây dựng các phương án xử lý với các tình huống có ca F0 tử vong tăng cao. 

Các ý kiến đóng góp xin vui lòng gửi về Sở Y tế (Phòng Kế hoạch – Tài chính) 

trước ngày 27/9/2021. 

 Trân trọng kính chào! 

 

Nơi nhận:  

- Như trên;  

- Lưu: VT, KHTC. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Quang Hiền 
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