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Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 
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Kính gửi:   

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

- Bệnh viện công lập và tư nhân; 

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

 

Căn cứ Công văn số 1850/ BYT-DP ngày 03/4/2020 của Bộ Y tế về việc 

thông báo ca bệnh COVID-19; 

Căn cứ Công văn số 7919/ BYT-DP ngày 22/9/2021 của Bộ Y tế về việc tăng 

cường quản lý mã số ca mắc COVID-19 ở địa bàn phong tỏa, giãn cách xã hội; 

Để khai thác hiệu quả thông tin dữ liệu, kịp thời triển khai các biện pháp 

xử lý ổ dịch, phòng chống lây lan ngay sau khi ghi nhận khẳng định ca bệnh 

COVID-19, phục vụ cho công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa 

bàn tỉnh và đảm bảo quyền lợi của người tham gia Bảo hiểm y tế (BHYT), đáp 

ứng việc thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT tại các cơ sở điều trị 

COVID-19; 

 Sở Y tế đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện một số nội dung sau: 

1. Đối với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh:  

- Quản lý, kiểm soát chặt chẽ việc khai báo lấy mã số bệnh nhân tự động 

trên Hệ thống mã số ca bệnh quốc gia về dịch COVID-19 đối với tất cả các đơn 

vị được Bộ Y tế cho phép xét nghiệm khẳng định mắc COVID-19 trên địa bàn 

tỉnh, để tránh cấp trùng mã số (01 ca mắc COVID-19 nhưng có 02 hoặc nhiều 

đơn vị lấy mã số). 

- Sau khi ca bệnh được cấp mã số: Gửi danh sách có mã số về cho các 

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

- Hỗ trợ các cơ sở điều trị COVID-19 tra cứu các trường hợp bệnh nhân 

đang điều trị chưa xác minh được mã số. 
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2. Đối với các Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố: 

- Quản lý chặt chẽ danh sách F0 ghi nhận trên địa bàn huyện, thị, thành 

phố; tăng cường quản lý mã số ca mắc COVID-19 ở địa bàn phong tỏa, giãn 

cách xã hội.  

- Tiếp tục thực hiện quy trình báo cáo (điền mã số bệnh nhân) danh sách 

chi tiết kết quả điều trị bệnh nhân COVID-19 (đã khỏi, tử vong) cho Sở Y tế. 

- Hỗ trợ các cơ sở điều trị COVID-19 tra cứu các trường hợp bệnh nhân 

đang điều trị chưa xác minh được mã số. 

2. Bệnh viện công lập và tư nhân có thu dung điều trị COVID-19; các 

cơ sở điều trị COVID-19: 

Khi tiếp nhận thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19, trong vòng 24 giờ kể 

từ lúc tiếp nhận phải liên hệ nơi chuyển đến hoặc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

tỉnh để cập nhật mã số bệnh nhân COVID-19 vào hồ sơ bệnh án; chủ động đối 

chiếu xác minh lại thông tin hành chính của bệnh nhân đang điều trị so với thông 

tin bệnh nhân khai báo ban đầu khi lấy mẫu xét nghiệm để hiệu chỉnh kịp thời. 

Đề nghị Lãnh đạo các đơn vị chỉ đạo, triển khai thực hiện, giám sát quá trình 

báo cáo và chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác của số liệu báo cáo./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BGĐ Sở Y tế (để biết); 

- Lưu: VT, NVY. 

GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

 
Trần Quang Hiền 
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