
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 phân luồng khám chữa bệnh do 

tình hình dịch COVID-19   

An Giang, ngày       tháng 10 năm 2021 

 

   Kính gửi:  

        - Bệnh viện công lập và tư nhân trong tỉnh; 

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

                  

 Trước tình hình diễn biến dịch COVID-19 phức tạp, đã xuất hiện ca bệnh tại 

một số khoa của Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang. Bệnh viện Đa khoa Trung 

tâm An Giang tạm thời phong tỏa một số khoa, tạm ngưng tiếp nhận khám chữa bệnh 

ngoại trú. Để đảm bảo công tác khám, chữa bệnh cho người dân, đặc biệt là người có 

thẻ bảo hiểm y tế, Sở Y tế đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung sau: 

 1. Người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu tại 

Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang được đến khám, chữa bệnh tại Trung tâm 

Y tế huyện, thành phố và Bệnh viện tư nhân trong toàn tỉnh. 

 2. Các Trung tâm Y tế tuyến huyện, Bệnh viện tư nhân chuyển người bệnh 

đến các Bệnh viện tuyến tỉnh khác theo chuyên khoa (khi có chỉ định chuyển tuyến). 

Đối với các bệnh nặng, bệnh ngoại khoa có chỉ định phẫu thuật nhưng vượt khả 

năng của tuyến huyện, các đơn vị cần liên hệ với Bệnh viện Đa khoa trung tâm An 

Giang trước chuyển tuyến. 

 3. Các Bệnh viện tuyến tỉnh tổ chức tiếp nhận khám, chữa bệnh cho người 

bệnh, đảm bảo quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế. 

 Thời gian thực hiện: từ ngày 21/10/2021 đến khi có thông báo mới. 

 Đề nghị các đơn vị thực hiện./. 

 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- VP. UBND tỉnh (báo cáo); 

- BHXH tỉnh; 

- UBND huyện, thị, thành phố; 

- BHXH huyện, thị, thành phố; 

- Lưu: VT, NVY. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Quang Hiền 
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