
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 điều chỉnh phân tuyến điều trị 

COVID-19 trong tỉnh   

  

An Giang, ngày      tháng 4 năm 2022 

Kính gửi: 

- Bệnh viện công lập và tư nhân; 

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

 

Sở Y tế có Công văn số 4361/SYT-NVY ngày 10/12/2021 về việc củng cố 

phân tầng và công tác điều trị trong tỉnh để ứng phó với đợt bùng phát dịch 

COVID-19 vào cuối năm 2021. Theo đó, Bệnh viện đa khoa khu vực Tân Châu phụ 

trách tiếp nhận điều trị các trường hợp mắc COVID-19 vượt quá khả năng chuyên 

môn của Trung tâm Y tế huyện Phú Tân (Tầng 1 và 2).  

Ngày 12/4/2022, Sở Y tế có nhận Tờ trình số 375/TTr-TTYT của Trung tâm 

Y tế huyện Phú Tân về việc điều chỉnh chuyển tuyến chuyên môn điều trị COVID-

19. Do hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh cơ bản đã được 

kiểm soát, với số trường hợp nhập viện và điều trị do COVID-19 nặng giảm nhiều 

tại các bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh và tuyến chuyên khoa (Tầng 3);  

Sở Y tế điều chỉnh phân tuyến, hỗ trợ chuyên môn, điều phối công tác 

chuyển viện điều trị các trường hợp nhiễm COVID-19 trong tỉnh như sau: 

- Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang, phụ trách địa bàn: Thành phố 

Long Xuyên, huyện Thoại Sơn, Chợ Mới, Châu Thành, Phú Tân và Tri Tôn (bao 

gồm cả các bệnh viện công lập và tư nhân trên địa bàn); 

- Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh, phụ trách địa bàn: Thành phố Châu Đốc, 

thị xã Tân Châu, huyện Châu Phú, Tịnh Biên, An Phú (bao gồm cả các bệnh viện tư 

nhân trên địa bàn); 

Riêng việc điều trị các trường hợp mắc COVID-19 nặng (tầng 3) thuộc 

chuyên khoa Sản, Nhi do Bệnh viện Sản Nhi phụ trách (các bệnh lý Nội khoa phối 

hợp trên sản phụ mắc COVID-19, Bệnh viện Sản Nhi sẽ hội chẩn điều trị với Bệnh 

viện đa khoa trung tâm An Giang). 

Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- BGĐ Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hưng 
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