
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 báo cáo danh sách Thành viên các 

Tổ chăm sóc người nhiễm COVID-19 

tại cộng đồng 

 

An Giang, ngày     tháng 11 năm 2021 

                              Kính gửi:  

                                              - Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; 

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

 

         

Trước diễn biến hết sức phức tạp về tình hình dịch COVID-19 trong những 

ngày gần đây, số ca F0 có xu hướng gia tăng, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã 

có Công văn số 5845/VPUBND-KGVX ngày 30/10/2021 về việc chấp thuận chủ 

trương cho phép triển khai cách ly điều trị tại nhà các trường hợp F0 không triệu 

chứng trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh An Giang theo Kế 

hoạch số 3161/KH-SYT ngày 03/10/2021 của Sở Y tế, trong đó vai trò của Tổ 

chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng rất quan trọng trong việc đảm 

bảo an toàn và hiệu quả điều trị cho người bệnh. 

Ngày 08/10/2021 Sở Y tế đã phát hành Công văn số 3262/SYT-NVY về 

việc hướng dẫn triển khai Tổ chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng 

theo Quyết định số 4349/QĐ-BYT ngày 10/9/2021 của Bộ Y tế. 

 Để có cơ sở triển khai các hoạt động tiếp theo của Tổ chăm sóc người 

nhiễm COVID-19 tại cộng đồng trong thời gian tới, Sở Y tế đề nghị Ủy ban 

nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, 

thị trấn lập danh sách Thành viên các Tổ chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại 

cộng đồng theo mẫu (Phụ lục đính kèm) và tổng hợp gửi về phòng Nghiệp vụ Y 

trước ngày 09/11/2021 để Sở Y tế tiến hành tập huấn, đào tạo triển khai Kế 

hoạch cách ly điều trị F0 tại nhà cho địa phương. 

Thành viên Tổ chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng các địa 

phương sẽ được kết nối với Hệ thống điều hành, Tổ cố vấn công tác chăm sóc, 
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điều trị F0 tại nhà của tỉnh, từ đó có thể tập huấn, chia sẻ thông tin, xử trí các 

tình huống trong quá trình chăm sóc và điều trị người mắc COVID-19 tại nhà. 

Công văn này thay thế Công văn số 3712/SYT-NVY ngày 03/11/2021 của Sở 

Y tế về việc thống kê số lượng Tổ chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng. 

Trong quá trình triển khai, nếu có khó khăn, vướng mắc, xin vui lòng liên hệ: 

BSCK2 Ngô Hữu Trí, Phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế, số điện thoại: 0918625055 để 

được hỗ trợ thêm. 

Sở Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các bộ 

phận liên quan hỗ trợ Sở Y tế trong quá trình triển khai thực hiện. 

Trân trọng kính chào./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BGĐ Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Trần Quang Hiền 
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Phụ lục 

( Đính kèm Công văn số       ngày    /11/2021 của Sở Y tế) 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN………. 

 

Số:            /UBND-KGVX 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
         

An Giang, ngày      tháng 11 năm 2021 

DANH SÁCH 

Thành viên Tổ Chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng 

 

- Số lượng Tổ Chăm sóc người nhiễm COVID-19 trên địa bàn:……………… 

           Cụ thể: 

1. Tổ Chăm sóc người nhiễm COVID-19 xã,…. 

 

STT Họ tên Chức danh Số điện thoại 

1  BS, Y sỹ/Tổ trưởng  

2  Đoàn Thanh niên/Thành viên  

3  Y tế tư nhân…………  

    

    

    

 

2. Tổ Chăm sóc người nhiễm COVID-19 xã,…. 

 

 STT Họ tên Chức danh Số điện thoại 

1  Y sỹ/Tổ trưởng  

2  Đoàn Thanh niên/Thành viên  

3  Hội phụ nữ…………  
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