
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: triển khai Thông báo kết luận 

của Thứ trưởng Bộ Y tế về công tác 

phòng chống dịch COVID-19 

An Giang, ngày      tháng 09 năm 2021 

 

   Kính gửi:  

        - Bệnh viện công lập và tư nhân trong tỉnh; 

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

 

 Ngày 14/09/2021, Bộ Y tế ban hành Thông báo số 1402/TB-BYT về kết 

luận 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. Sở Y tế thông báo đến các đơn vị biết, lưu ý một số nội dung sau: 

 1. Tiếp tục quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm, đồng bộ, 

quyết liệt, có hiệu quả chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của đồng chí Tổng 

Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống 

dịch COVID-19, Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 06/8/2021 của Chính phủ; Công 

điện số 1102/CĐ-TTg ngày 23/8/2021, Công điện số 1081/CĐ-TTg ngày 

16/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ; quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế về công 

tác phòng, chống dịch COVID-19.  

 2. Thực hiện tốt công tác triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 đúng 

đối tượng, đảm bảo tiến độ; đồng thời cập nhật vào phềm mềm hồ sức khỏe cá 

nhân kịp thời. 

 3. Các cơ sở điều trị bảo đảm đầy đủ oxy, máy thở, giường cấp cứu, các 

điều kiện cần thiết khác trong thời gian sớm nhất; 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. 

 4. Không thu tiền ăn đối với các trường hợp F0 điều trị tại cơ sở điều trị; 

F1 thực hiện cách ly tập trung (trừ trường hợp F1 cách ly tự nguyện). 

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

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- VP. Bộ Y tế; 

- VP. UBND tỉnh; 

- UBND huyện, thị, thành phố; 

- Lưu: VT, NVY. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Quang Hiền 
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