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UBND TỈNH BẮC GIANG 

SỞ Y TẾ 

 
 
 

Số:           /KH-SYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập –  Tự do – Hạnh phúc 

 

         Bắc Giang, ngày       tháng      năm 2021    
 

KẾ HOẠCH 

Đảm bảo công tác y tế phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 

 

Thực hiện Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 29/12/2020 của UBND tỉnh Bắc 

Giang về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Để phục vụ nhân 

dân đón Tết với phương châm “lành mạnh, an toàn, tiết kiệm”. Sở Y tế Bắc 

Giang xây dựng Kế hoạch đảm bảo công tác y tế phục vụ Tết Nguyên đán Tân 

Sửu năm 2021 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Đảm bảo công tác y tế, sẵn sàng đáp ứng khi dịch bệnh bùng phát đặc 

biệt là dịch Covid-19; thảm họa, tai nạn thương tích xảy ra trên địa bàn trong dịp 

Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. 

- Phấn đấu không để ngộ độc thực phẩm xảy ra; phòng, chống chủ động 

tích cực các bệnh lây truyền qua đường tiêu hóa, đường hô hấp và các dịch bệnh 

khác nhằm đảm bảo sức khỏe cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 

năm 2021. 

2. Yêu cầu 

- Đảm bảo chuẩn bị tốt nhất các điều kiện về nhân lực, trang thiết bị, 

thuốc, hóa chất…sẵn sàng huy động khi có cấp cứu, dịch bệnh, thảm họa, tai 

nạn, ngộ độc thực phẩm xảy ra. 

- Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền và thanh, kiểm tra chuyên 

ngành, liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP), vệ sinh môi trường 

(VSMT), công tác phòng, chống dịch bệnh, phòng chống cháy nổ… 

- Phối hợp với các cơ quan chức năng đảm bảo an ninh trật tự, an toàn 

trong cơ quan, đơn vị; tổ chức đón Tết cho cán bộ, công chức, viên chức, người 

bệnh vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm. 

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG VÀ CÁC BIỆN PHÁP TRIỂN KHAI 

1. Công tác chỉ đạo 

Các đơn vị tổ chức quán triệt, phổ biến đến toàn thể cán bộ, công chức, 

viên chức và người lao động các văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế, UBND tỉnh, Sở Y 

tế, của địa phương và các ngành có liên quan đến công tác đảm bảo y tế phục vụ 

Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Đặc biệt chú trọng công tác phòng, chống 

dịch Covid-19; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; phòng, chống ngộ độc thực 

phẩm; vệ sinh môi trường; công tác cấp cứu, khám chữa bệnh, đảm bảo an ninh, 

an toàn đơn vị, an toàn giao thông… 
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2. Thực hiện các quy định về phòng, chống dịch  

- Thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch Covid-19 khẩn trương 

khoanh vùng, cách ly, phân luồng, xử lý triệt để ổ dịch cộng đồng (nếu dịch 

bùng phát) theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế; trì bàn đo thân nhiệt, bố trí nước 

sát khuẩn, khẩu trang, thực hiện nghiêm phân luồng, buồng khám sàng lọc, 

buồng cách ly cho các ca bệnh nghi ngờ. Phân công cán bộ thực hiện nghiêm 

công tác đảm bảo y tế tại khu cách ly y tế tập trung. 

- Chủ động giám sát tích cực các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm khác để 

phát hiện sớm và xử lý kịp thời dịch bệnh trên địa bàn, đặc biệt ở các vùng có 

nguy cơ cao, nơi có ổ dịch cũ, các khu vực trọng điểm... 

- Tổ chức trực dịch 24/24 giờ trong các ngày nghỉ Tết và duy trì các hoạt 

động giám sát thường quy theo đúng quy định.  

- Xây dựng phương án, dự trữ cơ số thuốc, dịch truyền, vật tư hóa chất, bố 

trí giường bệnh và các phương tiện cấp cứu…sẵn sàng đáp ứng khi có dịch xảy 

ra và đảm bảo tốt việc thu dung, cấp cứu, điều trị, cách ly người bệnh theo đúng 

hướng dẫn về phòng chống dịch bệnh, ngộ độc… 

3. Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm 

- Phối hợp với các cơ quan thông tin, truyền thông tổ chức tuyên truyền 

thường xuyên trước, trong và sau Tết về VSATTP, vệ sinh môi trường, chú 

trọng tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông có sẵn ở địa phương như 

đài truyền thanh, hệ thống loa đài truyền thông trực tiếp tại cộng đồng và các cơ 

sở y tế. 

- Vận động nhân dân tham gia vào các phong trào đảm bảo vệ sinh môi 

trường, sử dụng thực phẩm an toàn và nước sạch vệ sinh…để phòng, chống dịch 

bệnh và đảm bảo cảnh quan môi trường sạch. 

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về VSATTP trước, trong và sau 

Tết; phát hiện sớm và xử lý kịp thời những vi phạm an toàn thực phẩm và công 

khai trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định. 

4. Tổ chức thường trực cấp cứu, đảm bảo công tác khám chữa bệnh 

- Các cơ sở khám chữa bệnh chuẩn bị tốt nhất về tổ chức, lề lối làm việc 

trang bị dụng cụ, thuốc cấp cứu, cán bộ chuyên môn kỹ thuật để thực hiện tốt 

việc cấp cứu và xử trí khi người bệnh đến cơ sở.  

- Khi người bệnh cấp cứu đến, dù người bệnh thuộc đối tượng nộp viện 

phí hoặc có thẻ BHYT, các cơ sở khám chữa bệnh phải tiến hành ngay việc 

khám, cấp cứu cho người bệnh kịp thời. Sau khi người bệnh qua khỏi cơn nguy 

kịch, tình trạng ổn định mới xem xét việc làm thủ tục BHYT hay thu viện phí 

của người bệnh theo quy định không vì bất cứ lý do nào mà cấp cứu chậm, gây 

ảnh hưởng đến sức khoẻ hay tính mạng người bệnh. Đối với trường hợp người 

bệnh cấp cứu cần phải chuyển tuyến do vượt quá khả năng chuyên môn, các cơ 

sở khám chữa bệnh phải thu nhận và tiến hành cấp cứu ngay khi người bệnh 

đến, sau khi tinh trạng người bệnh cho phép vận chuyển cấp cứu mới được 
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chuyển tuyến theo quy định. 

- Các cơ sở điều trị bằng Methadone, ARV: Đảm bảo bố trí cán bộ, chuẩn 

bị đủ thuốc phục vụ cho bệnh nhân điều trị tại các cơ sở điều trị nghiện các chất 

dạng thuốc phiện bằng methadone, các cơ sở điều trị ARV cho bệnh nhân 

HIV/AIDS. 

- Phân công trực Tết 24/24 giờ theo quy định và công khai ở nơi công 

cộng, kèm theo số điện thoại của các cán bộ trực.  

- Xây dựng phương án huy động nhân lực, vật lực trong trường hợp xảy ra 

thảm họa, ngộ độc, tai nạn hàng loạt xảy ra trên địa bàn. Các bệnh viện, TTYT  

thành lập các tổ cấp cứu cơ động để sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống bất 

thường xảy ra; các tổ cấp cứu cơ động sẵn sàng cơ động khi tuyến dưới có yêu 

cầu hỗ trợ. 

- Quán triệt cán bộ y tế nâng cao tinh thần trách nhiệm và ý thức phục vụ 

người bệnh, đặc biệt chú ý đến phong cách giao tiếp, ứng xử ân cần, hòa nhã, 

thực hiện đúng các quy định về quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người 

lao động. Nghiêm cấm các hành vi nhũng nhiễu, hách dịch, thiếu tinh thần trách 

nhiệm, bỏ vị trí công việc, tham gia các tệ nạn xã hội đặc biệt là đánh bạc, sử 

dụng rượu, bia, vận chuyển và sử dụng chất nổ, pháo nổ… 

5. Đảm bảo công tác Dược, dự trù máu và chế phẩm của máu 

Các doanh nghiệp kinh doanh thuốc chữa bệnh, chuẩn bị đủ thuốc chữa 

bệnh với giá cả hợp lý, chất lượng đảm bảo sẵn sàng phục vụ nhân dân trong dịp 

Tết. Nghiêm cấm các hành vi buôn bán thuốc giả, thuốc kém chất lượng và mọi 

biểu hiện tăng giá tại các đại lý thuốc của doanh nghiệp, nhà thuốc, quầy thuốc, 

tủ thuốc của các trạm y tế xã, phường, thị trấn. 

6. Đảm bảo an ninh, giữ gìn tài sản cơ quan, an toàn giao thông  

- Chỉ đạo các cán bộ, viên chức kiểm tra việc đảm bảo an toàn tài sản, bảo 

quản tài liệu bí mật nhà nước; đặc biệt không lưu giữ lượng tiền lớn tại đơn vị 

qua các ngày Tết; kiểm tra các điều kiện đảm bảo an ninh trật tự; hệ thống 

phòng, chống cháy nổ, hệ thống điện các kho tàng và phòng làm việc. Phối hợp 

với Công an và các lực lượng liên quan trên địa bàn đảm bảo an ninh trật tự, an 

toàn cho cán bộ y tế, phòng chống tội phạm và phòng chống cháy nổ tại đơn vị, 

đồng thời thông tin rộng rãi số điện thoại đường dây nóng của lực lượng an ninh, 

bảo vệ tại bệnh viện để kịp thời hỗ trợ khi có nguy cơ mất an ninh, trật tự xảy ra. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật trật tự an toàn giao 

thông tới tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn 

vị mình để nâng cao nhận thức và ý thức tuân thủ pháp luật khi tham gia giao 

thông; đồng thời khuyến cáo các nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, các biện 

pháp phòng tránh tai nạn và giáo dục ý thức bảo vệ mình khi tham gia giao 

thông. Thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của chính quyền và Ban chỉ đạo các 

cấp về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán 

Tân Sửu và mùa Lễ hội Xuân năm 2021. Đặc biệt quán triệt tới cán bộ, công 
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chức, viên chức trong cơ quan không lái xe khi đã uống rượu bia. 

 - Tiến hành rà soát, kiểm tra, nghiêm túc thực hiện các quy định về đảm 

bảo an toàn thông tin theo quy định về đảm bảo an toàn thông tin y tế điện tử tại 

các đơn vị. Chuẩn bị sẵn sàng các phương án ứng cứu và khôi phục hệ thống 

trong trường hợp bị tấn công mạng. Tăng cường rà soát, kiểm tra, phòng chống, 

gỡ bỏ phần mềm độc hại, phần mềm gián điệp (ATP). Tuyên truyền đến cán bộ, 

công chức, viên chức người lao động không sử dụng chung tài khoản, mật khẩu 

trên các ứng dụng, hòm thư điện tử; không sử dụng hòm thư công vụ để đăng ký 

vào các mạng xã hội, diễn đàn và các trang thông tin công cộng khác. 

7. Tổ chức đón tết đầm ấm, an toàn, lành mạnh và tiết kiệm 

- Tổ chức thăm hỏi, động viên và giúp đỡ cán bộ, công nhân, viên chức 

người lao động trong đơn vị gặp khó khăn. Người bệnh phải nằm điều trị tại các 

cơ sở KCB trong dịp Tết, nhất là những người bị bệnh nặng, hiểm nghèo, người 

nghèo, người bệnh ở vùng sâu, vùng xa, xã khó khăn. 

- Thủ trưởng các đơn vị có biện pháp phù hợp, hiệu quả để thực hành tiết 

kiệm triệt để chi phí xăng, dầu, điện, nước và các khoản chi khác tại cơ quan, 

đơn vị mình; tổ chức tổng kết cơ quan gọn nhẹ, tiết kiệm chi phí, tập trung chăm 

lo đời sống cán bộ, công chức, viên chức người lao động. 

- Thực hiện nghiêm quy định của Ban chấp hành trung ương về trách 

nhiệm nêu gương người đứng đầu các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị; nghiêm 

cấm tặng quà Tết cho cấp trên dưới mọi hình thức; nghiêm cấm việc sử dụng 

công quỹ để làm quà biếu, quà tặng Tết; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác 

phòng, chống tham nhũng. 

- Ngay khi hết thời gian nghỉ Tết theo quy định, Giám đốc các cơ quan, 

đơn vị nhanh chóng đưa các hoạt động của cơ quan, đơn vị trở lại bình thường. 

Cán bộ y tế không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng xe công đi lễ 

hội (trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ), không tổ chức du xuân, liên hoan sa đà, 

lãng phí ảnh hưởng đến hiệu quả công việc 

III. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO 

1. Báo cáo độ xuất 

Trong trường hợp có dịch, ngộ độc, tai nạn hàng loạt hoặc thảm hoạ xảy 

ra tại đơn vị và trên địa bàn, đơn vị phải khẩn trương báo cáo ngay lên tuyến 

trên và Sở Y tế theo số điện thoại sau: 

- Ths. Từ Quốc Hiệu, Giám đốc Sở Y tế: 0904.259.001 

- Ths. Bùi Thế Bừng, Phó Giám đốc Sở Y tế: 0904.396.037 

- BsCKII Nguyễn Văn Bình, Phó Giám đốc Sở Y tế: 0912.164.281 

- Ths. Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Giám đốc Sở Y tế: 0984.222.289 

- Ths. Nguyễn Xuân Tình, Chánh Văn phòng Sở Y tế: 0978.999.599 

- Ths. Nguyễn Đình Toàn, Trưởng phòng NVY Sở Y tế: 0985.575.838 
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2. Báo cáo trước Tết 

Các đơn vị xây dựng và gửi Kế hoạch đảm bảo công tác y tế phục vụ Tết 

Nguyên đán tân Sửu năm 2021 về Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ Y - email: 

nong.lv@gmail.com) trước ngày 03/02/2021, trong đó có kèm theo: Danh mục 

thuốc cấp cứu dự phòng, dự trù máu, chế phẩm máu, trang thiết bị; danh sách 

trực hàng ngày (có kèm theo số điện thoại di động của các bác sĩ), trực tăng 

cường; danh sách các đội cấp cứu, đội phòng, chống cơ động. Danh sách trực 

báo cáo số liệu trực tuyến các ngày Tết (bao gồm số điện thoại di động liên hệ) 

từ ngày 10/02/2021 (29 Tết) đến hết ngày 16/02/2021 (Mùng 5 Tết). 

3. Báo cáo trong và sau Tết 

- Các bệnh viện, TTYT phân công cán bộ thường trực lãnh đạo, chuyên 

môn, trực báo cáo số liệu hàng ngày. Danh sách (theo mẫu) cán bộ thường trực 

báo cáo số liệu cập nhật trực tiếp trên phần mềm báo cáo trực tuyến và gửi danh 

sách về Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ Y) trước ngày 03/02/2021. 

- Báo cáo tình hình cấp cứu, tai nạn thương tích, tai nạn giao thông, ngộ 

độc trong dịp Tết theo hệ thống báo cáo trực tuyến của Bộ Y tế, tại địa chỉ: 

qlbv.vn/baocaotet hoặc kcb.vn. Tên đăng nhập và mật khẩu theo hệ thống báo 

cáo kiểm tra chất lượng bệnh viện.  

- Riêng số liệu tai nạn do pháo nổ, thuốc nổ trước khi nhập phần mềm 

trực tuyến cần trao đổi trước với lực lượng công an địa phương để đảm bảo tính 

chính xác và thống nhất về số liệu; các số liệu khám cấp cứu ngộ độc thực 

phẩm, tai nạn do pháo nổ, thuốc nổ, tử vong do tai nạn giao thông, ngộ độc thực 

phấm, đánh nhau phải báo cáo danh sách người bệnh chi tiết. 

- Số liệu được tính theo ca trực từ 7 giờ sáng hôm trước đến 7 giờ sáng 

hôm sau và được tính vào số liệu của ngày hôm trước (ví dụ: số liệu từ 7 giờ 

sáng ngày 28 Tết đến 7 giờ sáng ngày 29 Tết được nhập vào cột ngày 28 Tết). 

- Thời gian bệnh viện báo cáo trên phần mềm hoàn thành trước trước 9 

giờ sáng các ngày Tết, bắt đầu từ ngày 29 Tết (10/02/2021) đến ngày Mùng 6 

Tết (17/02/2021); Sáng 29 Tết bắt đầu báo cáo số liệu của ngày 28 Tết, sáng 

Mùng 6 Tết báo cáo số liệu ngày Mùng 5 Tết và số liệu cả 7 ngày Tết.  

- Ngoài báo cáo trực tuyến, yêu cầu các bệnh viện có báo cáo bằng văn 

bản cả đợt nghỉ Tết về Sở Y tế theo địa chỉ email: nong.lv@gmail.com, chậm 

nhất 9h ngày Mùng 6 Tết. 

- Các diễn biến đặc biệt khác yêu cầu báo cáo ngay theo số điện thoại của 

Lãnh đạo Sở Y tế.  

- Thủ trưởng các đơn vị quán triệt tới cán bộ thường trực báo cáo các 

ngày Tết đảm bảo số liệu chính xác, đầy đủ, đúng thời gian quy định. Cán bộ 

được phân công trực tại Sở Y tế sẽ điện thoại tới Lãnh đạo đơn vị nếu báo cáo 

trực tuyến chậm thời gian đã quy định, làm ảnh hưởng báo cáo chung của toàn 

ngành với UBND tỉnh và Bộ Y tế. 
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IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các phòng, ban trực thuộc Sở Y tế 

- Phòng Nghiệp vụ Y tham mưu Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị 

thực hiện kế hoạch này, thành lập các đoàn kiểm tra trước dịp Tết. Thực hiện 

báo cáo số liệu công tác khám, chữa bệnh trên phần mềm trực tuyến các ngày 

Tết. Phối hợp với Văn phòng Sở làm báo cáo kết quả đảm bảo y tế phục vụ Tết 

gửi về UBND tỉnh và Bộ Y tế. 

- Văn phòng Sở Y tế chịu trách nhiệm phân công trực Tết cho cán bộ 

công chức của Sở Y tế, bố trí phương tiện cho các đoàn đi kiểm tra theo kế 

hoạch, chuẩn bị các điều kiện để Lãnh đạo UBND tỉnh, Lãnh đạo Sở Y tế đi 

thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách xã hội trong ngành và người bệnh 

nặng còn đang nằm điều trị tại các cơ sở KCB trong dịp Tết. Chủ trì, phối hợp 

với phòng Nghiệp vụ Y xây dựng báo cáo tình hình tổ chức, chăm lo Tết của 

Ngành Y tế gửi Văn phòng UBND tỉnh trước 16h giờ ngày 15/02/2021 (Mùng 4 

Tết). 

- Các phòng khác căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao, làm tốt công 

tác tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế để hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị trong 

ngành xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đảm bảo công tác y tế trong dịp 

Tết. 

2. Các đơn vị KCB từ tuyến cơ sở đến tuyến tỉnh 

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị xây dựng kế hoạch, phương 

án thực hiện Kế hoạch này. 

- Chuẩn bị đầy đủ thuốc thiết yếu, trang thiết bị để phục vụ công tác KCB, 

cấp cứu ngoại viện và phòng, chống dịch, sẵn sàng phục vụ nhân dân. Các bệnh 

viện, TTYT chủ động liên hệ với Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Sản - 

Nhi dự trù số lượng đơn vị máu, chế phẩm của máu để tổng hợp gửi về Viện 

Huyết học và Truyền máu Trung ương đăng ký dự trù. 

- Tổ chức phục vụ công tác KCB trong dịp Tết phân công trực đầy đủ và 

có kế hoạch trực tăng cường, trực thay thế. Các bệnh viện, TTYT tổ chức 

thường trực 24/24 giờ đủ 4 cấp theo quy định: Trực lãnh đạo, trực chuyên môn, 

trực hành chính và trực bảo vệ. Danh sách trực được niêm yết công khai để tiện 

việc kiểm tra và liên hệ. Công khai đường dây nóng và đảm bảo thông suốt, hoạt 

động có hiệu quả 24/24 giờ. 

- Thành lập đội cấp cứu cơ động để sẵn sàng chi viện cho các đơn vị khi 

cần thiết và ứng cứu mọi tình huống xảy ra như các trường hợp tai nạn, cấp cứu 

hàng loạt… 

- Lãnh đạo các bệnh viện, TTYT phải tham gia trực viện trong những 

ngày Tết và thường trực những ngày nghỉ sau Tết. Trưởng, phó các khoa phòng 

phải có lịch kiểm tra hoạt động chuyên môn, bảo vệ tài sản của khoa phòng 

mình trong những ngày nghỉ Tết. 
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- Tổ chức thăm hỏi, động viên và giúp đỡ cán bộ công nhân viên chức 

người lao động trong đơn vị gặp khó khăn. Người bệnh phải nằm điều trị tại các 

cơ sở KCB trong dịp Tết, nhất là những người bị bệnh nặng, hiểm nghèo, người 

nghèo, người bệnh ở vùng sâu, vùng xa, xã khó khăn. 

3. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và Trung tâm Y tế các huyện, thành phố 

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị xây dựng kế hoạch, phương 

án thực hiện kế hoạch này và tổ chức thực hiện kiểm tra công tác phòng, chống 

dịch Covid-19, công tác đảm bảo an toàn VSTP, VSMT trước, trong và sau Tết 

Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ 

chức hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các đơn vị trong ngành thực hiện 

các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng quy định. 

- Chủ động tổ chức triển khai thực hiện tốt về công tác bảo đảm VSATTP 

trong dịp Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội Xuân năm 2021, công tác phòng chống 

các bệnh truyền nhiễm hay gặp trong mùa Đông - Xuân. Tăng cường tuyên 

truyền công tác phòng, chống dịch, công tác đảm bảo VSATTP, VSMT. Phân 

công trực và tổ chức thường trực 24/24 giờ theo quy định. Chuẩn bị sẵn sàng lực 

lượng, đội phòng chống dịch cơ động, phương tiện, vật tư, thuốc, hoá chất để xử 

trí kịp thời hiệu quả khi có dịch bệnh và ngộ độc thực phẩm xảy ra. Quán triệt 

thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn trật tự giao thông; nghiêm cấm tổ chức, 

tham gia đánh bạc, tệ nạn xã hộ, uống rượu bia, không vận chuyển và sử dụng 

chất nổ, pháo nổ… 

- Trung tâm Y tế các huyện, thành phố chỉ đạo, kiểm tra các trạm y tế xã, 

phường, thị trấn xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác bảo đảm y tế 

phục vụ Tết trên địa bàn và báo cáo theo đúng quy định. 

- Giao cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh hướng dẫn, đôn đốc, kiểm 

tra, giám sát Trung tâm Y tế các huyện, thành phố về công tác bảo đảm y tế 

phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 và tổng hợp báo cáo Cục Y tế dự 

phòng và Sở Y tế đúng quy định. 

4. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm 

- Tham mưu triển khai tốt Kế hoạch của Sở Y tế Bắc Giang triển khai 

công tác bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội Xuân 

năm 2021 của ngành Y tế tỉnh Bắc Giang.  

- Phối hợp với các đơn vị của Sở công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, các ngành liên quan và các địa phương thực hiện tốt Kế hoạch 

số 5671/KH-BCĐLN ngày 25/12/2020 của Ban chỉ đạo liên ngành về ATTP triển 

khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 

2021 và mùa Lễ hội Xuân năm 2021. Tổng hợp báo cáo theo quy định. 

5. Phòng Y tế các huyện, thành phố 

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị y tế trên địa bàn tham mưu cho UBND 

huyện, thành phố xây dựng kế hoạch đảm bảo công tác y tế phục vụ Tết trên địa 
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bàn; tổ chức kiểm tra công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và các cơ sở 

hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn. 

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan trên địa bàn tổ chức tuyên truyền 

vệ sinh phòng bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường… tại địa 

phương. 

6. Các đơn vị khác 

Thủ trưởng các đơn vị còn lại căn cứ nhiệm vụ chức năng được giao, tăng 

cường các hoạt động đảm bảo an toàn trong dịp Tết, đồng thời có phương án sẵn 

sàng hỗ trợ về nhân lực, vật lực khi có lệnh huy động của Sở Y tế trong trường 

hợp có dịch, ngộ độc và thảm hoạ xảy ra. 

Trên đây là Kế hoạch đảm bảo công tác y tế phục vụ Tết Nguyên đán Tân 

Sửu năm 2021, yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện và 

báo cáo đúng nội dung và thời gian quy định./. 

 
Nơi nhận: 
- Bộ Y tế (B/cáo); 

- UBND tỉnh (B/cáo); 

- Sở Công Thương (Phối hợp); 

- Sở NN &PTNT (Phối hợp); 

- UBND các huyện, thành phố (P/hợp);  

- Phòng Y tế các huyện/thành phố (T/hiện); 

- Các đơn vị trong ngành (T/hiện); 

- Các cơ sở KCB BHYT ngoài công lập (T/hiện); 

- Các doanh nghiệp Dược trên địa bàn (T/hiện); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, ban thuộc Sở; 

- Lưu: VT, NVY. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Từ Quốc Hiệu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9 

DANH SÁCH  

Cán bộ thường trực báo cáo số liệu  

trên phần mềm báo cáo trực tết Tân Sửu năm 2021 

 

 

 

 

DANH SÁCH  

CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC PHÂN CÔNG TRỰC TẾT TÂN SỬU - 2021 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Stt Họ và tên Chức vụ Đơn vị Số số thoại di 

động 

Nhiệm vụ được 

phân công trực 

      

      

      

      

      

Stt Họ và tên Chức vụ Đơn vị Số điện thoại 

di động 

Trực ngày 
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