
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 thực hiện Quyết định 

số 4689/QĐ-BYT của Bộ Y tế 

An Giang, ngày        tháng 10 năm 2021 

                                  Kính gửi:  

           - Bệnh viện công lập và tư nhân; 

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

 

Thực hiện Quyết định số 4689/QĐ-BYT ngày 06 tháng 10 năm 2021 của 

Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 (Sau đây 

gọi tắt là Quyết định số 4689/QĐ-BYT, đính kèm).  

Quyết định số 4689/QĐ-BYT thay thế Quyết định số 3416/QĐ-BYT ngày 

14/7/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị 

COVID-19 do chủng vi rút Corona mới (SARS-CoV-2) và Quyết định số 

4498/QĐ-BYT ngày 21/9/2021 về việc sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn chẩn đoán 

và điều trị COVID-19 do chủng vi rút Corona mới (SARS-CoV-2). Đây là 

Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị có nhiều điểm mới, toàn diện, cần sự phối hợp 

của nhiều chuyên khoa trong chăm sóc và điều trị người mắc COVID-19; 

Sở Y tế yêu cầu Lãnh đạo các cơ sở khám, chữa bệnh căn cứ vào chức 

năng, nhiệm vụ được giao, chỉ đạo các khoa, phòng và bộ phận liên quan tổ 

chức triển khai, tập huấn và nghiêm túc thực hiện đúng theo các nội dung của 

Quyết định số 4689/QĐ-BYT tại đơn vị./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 

        huyện, thị, thành phố (để biết); 

- BGĐ Sở Y tế (để biết); 

- Lưu: VT, NVY. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

               Nguyễn Văn Hưng 
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