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

     

Thực hiện Công điện số 1356/CĐ-BYT ngày 08/9/2021 của Bộ Y tế về 

kiểm tra thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại một số tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương; 

Căn cứ Quyết định số 4042/QĐ-BYT ngày 21/8/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Y tế ban hành Hướng dẫn tạm thời mô hình Trạm Y tế lưu động trong bối cảnh 

dịch COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 4377/QĐ-BYT ngày 11/9/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Y tế ban hành Sổ tay hướng dẫn triển khai các nhiệm vụ của Trạm Y tế lưu 

động. 

Sở Y tế đã ban hành Kế hoạch số 2818/KH-SYT ngày 12/9/2021 triển 

khai Trạm Y tế lưu động trên địa bàn tỉnh An Giang, trong đó tại khoản 2, mục 

III: “Ủy ban nhân dân cấp huyện: a) Ban hành Quyết định thành lập Trạm y tế 

lưu động, quyết định này đồng thời là Giấy phép hoạt động của Trạm y tế lưu 

động; b) Chỉ đạo, triển khai mô hình trạm y tế lưu động trên địa bàn quản lý”, 

Sở Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân cấp huyện khi ban hành quyết định 

thành lập Trạm Y tế lưu động cần chú ý một số nội dung sau: 

1. Cơ sở làm việc 

Tùy theo điều kiện của địa bàn, Ủy ban nhân dân cấp xã chọn một cơ sở 

phù hợp cho trạm y tế lưu động làm việc, có thể lựa chọn nhà văn hóa, tổ dân 

phố, trường học, trung tâm thể thao, cơ sở y tế tư nhân trên địa bàn… Trong 

trường hợp trên địa bàn không thể chọn được các công trình sẵn có thì xem xét 

làm nhà dã chiến, nhà di động để phục vụ cho trạm hoạt động. 

Cơ sở làm việc tối thiểu phải bố trí nơi trực, nơi tiếp đón, nơi khám và tư 

vấn, nơi nằm theo dõi trong trường hợp cần thiết, khu vệ sinh, tắm rửa, có nước 

sạch, điện, có thu gom rác thải y tế và có chỗ ngủ cho nhân viên y tế. 

2. Số lượng Trạm Y tế lưu động 

Tùy theo tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn, mỗi xã/phường/thị trấn 

có thể thiết lập một hoặc nhiều trạm y tế lưu động, đảm bảo mỗi cụm dân cư 

có khoảng 50-100 trường hợp nhiễm COVID-19 được cách ly tại nhà thì có 

một trạm y tế lưu động. Một trạm y tế lưu động được giao phụ trách một cụm 
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dân cư, có thể là các tổ dân phố của các phường khác nhau, không phụ thuộc 

địa giới hành chính. 

3. Phương tiện vận chuyển (tại phụ lục Kế hoạch 2818) 

 Huy động xã hội hóa, đảm bảo mỗi Trạm y tế lưu động có 01 xe ô tô có 

gắn bình oxy, có xe đẩy hoặc băng-ca để vận chuyển người nhiễm COVID-19 đi 

cấp cứu kịp thời. Trường hợp không thể sắp xếp được xe, cần phối hợp với hệ 

thống vận chuyển cấp cứu trên địa bàn để vận chuyển kịp thời các trường hợp 

nhiễm COVID-19 trở nặng đến các cơ sở y tế phù hợp nhanh nhất. 

Nhận được Công văn này, Sở Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, 

thành phố căn cứ tình hình thực tế số trường hợp nhiễm COVID-19 được cách ly 

tại nhà để thành lập Tram Y tế lưu động theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn đề nghị trao đổi với Sở Y tế 

để thống nhất thực hiện. 

Trân trọng kính chào! 

  

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh; (để báo cáo) 

- BHXH tỉnh; (phối hợp) 

- TTYT huyện, thị, thành phố; 

- Lưu: VT, KHTC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Quang Hiền 
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