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THÔNG BÁO 
Kết luận của Giám đốc Sở Y tế tại cuộc họp triển khai các biện pháp 

 cấp bách để phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh 

 

21h ngày 22/5/2021, Sở Y tế tỉnh Điện Biên tổ chức cuộc họp để triển khai 

các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19. Đồng chí Giám đốc Sở Y tế 

chủ trì cuộc họp, cùng tham dự có đồng chí Phó Giám đốc Sở Y tế phụ trách công 

tác khám chữa bệnh, các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Sở Y 

tế; Đội trưởng đội tăng cường phòng chống dịch COVID-19 cho thành phố Điện 

Biên Phủ; trực tuyến với Bệnh viện dã chiến, Đội chống dịch của Sở Y tế tăng 

cường tại xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ. Sau khi nghe báo cáo, ý kiến của các đồng 

chí Phó Giám đốc Sở, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Giám đốc Bệnh 

viện đa khoa tỉnh, Giám đốc Bệnh viện dã chiến và các đồng tham dự. Đồng chí 

Giám đốc Kết luận: 

Tình hình dịch trên địa bàn tỉnh Điện Biên hiện nay đang diễn biến phức tạp, 

tính từ ngày 07/5/2021 đến nay trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã ghi nhận 52 trường 

hợp dương tính SARS-CoV-2 (trong đó 02 trường hợp đã chuyển về điều trị tại 

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương), 50 trường hợp đang được điều trị tại Bệnh 

viện dã chiến Điện Biên Phủ (trong đó có 02 trường hợp là nhân viên của Bệnh 

viện dã chiến, 02 trường hợp là nhân viện Trung tâm Y tế thành phố Điện Biên 

Phủ làm công tác truy vết, vận chuyển bệnh nhân F0, F1 và công tác Dược). Dự 

báo trong thời gian tới số lượng bệnh nhân tiếp tục gia tăng gây quá tải tại Bệnh 

viện dã chiến. Để tập trung triển khai cấp bách các biện pháp cho công tác dập 

dịch, Giám đốc Sở Y tế yêu cầu lãnh đạo các đơn vị khẩn trương, tập trung chỉ đạo 

triển khai một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19 sau: 

1. Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố: Khẩn trương truy vết tất cả 

các trường hợp F1 liên quan đến ca bệnh, thực hiện cách ly y tế tại cơ sở cách ly 

tập trung lấy mẫu xét nghiệm kịp thời, đảm bảo khoảng cách, thường xuyên phun 

khử khuẩn, phân nhóm F1 có nguy cơ cao và F1 có nguy cơ thấp để bố trí cách ly 

riêng, không bố trí người mới cách ly vào cùng phòng với người đã thực hiện cách 

ly trước hạn chế nguy cơ lây nhiễm chéo.  

- Cập nhật thông tin kết quả xét nghiệm của các trường hợp F1, nếu kết quả 

xét nghiệm lần 1 âm tính thì kết thúc việc cách ly tại nhà đối với F2, nếu kết quả 

xét nghiệm dương tính thì chuyển F2 thành F1, thực hiện cách ly tập trung (lưu ý 

không chuyển F2 thành F1 đối với các trường hợp xét nghiệm F1 lần đầu âm tính 

đã giải phóng F2). 

- Khẩn trương triển khai thực hiện xét nghiệm diện rộng đánh giá nguy cơ 

đối với các nhóm đối tượng có nguy cơ cao tại thành phố Điện Biên Phủ và xã Si 

Pa Phìn huyện Nậm Pồ theo Kế hoạch số 100/KH-SYT ngày 20/5/2021 của Sở Y 

tế (lưu ý lấy mẫu đúng đối tượng, ghi chính xác và đầy đủ thông tin). 
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- Rà soát, điều tra toàn bộ những người từ Bắc Giang, Bắc Ninh trở về tỉnh 

Điện Biên để áp dụng các biện pháp cách ly y tế phù hợp.  

2. Bệnh viện dã chiến Điện Biên Phủ: triển khai ngay các biện pháp kiểm 

soát nhiễm khuẩn, hướng dẫn lại các quy trình, kỹ thuật sử dụng bảo hộ lao động 

cho cán bộ tham gia điều trị, nhân viên phục vụ; Bố trí khu vực cách ly riêng cho 

các đối tượng F1, F2 tại bệnh viện theo đúng quy định. Tăng cường kiểm tra, giám 

sát việc tuân thủ, thực hiện các quy trình về phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn 

theo hướng dẫn của Bộ Y tế; Quản lý nghiêm đối với nhân viên phục vụ Bệnh viện 

dã chiến, bố trí cán bộ nhận hàng từ thiện, hàng gửi từ ngoài vào đảm bảo công tác 

phòng chống dịch, không để lây nhiễm ra cộng đồng. 

- Theo dõi, giám sát chặt chẽ diễn biến của người bệnh, xử trí kịp thời khi có 

diễn biến bất thường; báo cáo bằng văn bản tình hình hoạt động của Bệnh viện dã 

chiến cho lãnh đạo Sở Y tế, báo cáo hàng ngày trước 16h00.  

- Chủ động nắm bắt thông tin các trường hợp bệnh nhân đã chuyển tuyến về 

điều trị tại Bệnh viện Trung ương, khi có diễn biến bất thường thông tin kịp thời 

cho lãnh đạo Sở Y tế.  

3. Phòng Tổ chức cán bộ phối hợp với Phòng Nghiệp vụ Y 

Tham mưu quyết định điều động nhân lực, quyết định thành lập Bênh viện 

dã chiến tại TTYT huyện Điện Biên (cơ sở 2) để tiếp nhận, thu dung bệnh nhân khi 

Bệnh viện dã chiến Điện Biên Phủ quá tải, trình lãnh đạo Sở trước ngày 25/5/2021. 

4. Phòng Kế hoạch - Tài Chính, Nghiệp vụ Dược 

Khẩn trương triển khai đấu thầu, mua sắm trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm 

trang phục phòng hộ phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo đáp ứng phục vụ cho 

các hoạt động phòng chống dịch. 

5. Các cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện nghiêm công tác sàng lọc, phân 

luồng, cách ly người bệnh ngay từ khi đến cổng tiếp đón của bệnh viện theo hướng 

dẫn tại Công văn số 1385/CV-BCĐQG ngày 19/3/2020 của Ban chỉ đạo quốc gia 

phòng, chống dịch COVID-19.  

- Hạn chế tiếp nhận người bệnh vào điều trị nội trú, hạn chế chuyển tuyến, 

chỉ chuyển bệnh nhân tới bệnh viện đa khoa tỉnh khi có diễn biến nặng vượt quá 

năng lực kỹ thuật của bệnh viện, trước khi chuyển phải thông báo và thống nhất 

với bệnh viện đa khoa tỉnh việc chuyển người bệnh đến trước khi chuyển tuyến. 

- Tổ chức tập huấn, hướng dẫn, nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng 

và kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV-2 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo 

hướng dẫn tại Quyết định số 5188/QĐ-BYT ngày 14/12/2020 của Bộ Y tế. 

- Định kỳ 5 - 7 ngày, tổ chức xét nghiệm COVID-19 cho nhân viên y tế ở 

các khoa, phòng có nguy cơ cao, nhân viên làm việc ở khu vực sàng lọc, phân 

luồng, cách ly và cho người bệnh ở một số khoa, phòng có nguy cơ cao hoặc 

những người bệnh chịu ảnh hưởng nặng khi nhiễm COVID-19 như: người bệnh tại 

khoa cấp cứu, hồi sức cấp cứu, hồi sức tích cực, truyền nhiễm… 

6. Bệnh viện đa khoa tỉnh 

- Thực hiện nghiêm Công điện số 615/CĐ-BYT ngày 07/5/2021 của Bộ Y tế 

về việc nâng cao mức cảnh báo chống dịch cao nhất và chủ động xét nghiệm 
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COVID-19 tại các bệnh viện; Điều chỉnh các phương án phòng chống dịch trong 

toàn bệnh viện phù hợp với tình hình dịch hiện nay. 

- Xây dựng phương án thực hiện đầu tư, nâng cấp trang thiết bị, cơ sở vật 

chất nâng cao năng lực để đủ khả năng xét nghiệm sàng lọc, khẳng định vi rút 

SARS-CoV-2. 

- Chuẩn bị sẵn sàng nhân lực tăng cường, hỗ trợ cho các địa phương có dịch, 

Bệnh viện dã chiến khi có yêu cầu của Sở Y tế. Tập huấn công tác điều trị, chăm 

sóc bệnh nhân COVID-19 cho các cơ sở điều trị trong toàn ngành Y tế. 

- Thu gom, vận chuyển rác thải nguy hại tại các điểm Bệnh viện dã chiến, 

khu cách ly tập trung, Trường tiểu học Him Lam (Trụ sở của Đội tăng cường 

phòng chống dịch cho thành phố Điện Biên Phủ). 

7. Các phòng khám đa khoa, chuyên khoa tư nhân tạm dừng hoạt động từ 

0h00 ngày 25/5/2021 để đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19, cho đến 

khi có văn bản cho phép hoạt động trở lại của Sở Y tế. Lập danh sách người hành 

nghề có chuyên môn nghiệp vụ như Bác sĩ, Y sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên (trừ 

những người đang hành nghề tại các cơ sở công lập) gửi về phòng Nghiệp vụ Y – 

Sở Y tế trước ngày 30/5/2021 để tổng hợp, tập huấn chuyên môn, sẵn sàng tham 

gia phòng chống dịch khi được trưng tập.   

8. Bệnh viện Y học cổ truyền: Dừng hoạt động khám chữa bệnh tiếp nhận 

bệnh nhân điều trị nội trú, ngoại trú (trường hợp bệnh nhân nặng chuyển Bệnh viện 

đa khoa tỉnh); Lập danh sách người hành nghề có chuyên môn nghiệp vụ như Bác 

sĩ, Y sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên gửi về Phòng Nghiệp vụ Y – Sở Y tế để tổng 

hợp, phân công nhiệm vụ phòng chống dịch. 

9. Trường Cao đẳng Y tế: Tổng hợp danh sách các giáo viên của trường có 

trình độ chuyên môn Bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên và học sinh năm cuối của 

nhà trường có trình độ Y sĩ, điều dưỡng, nữ hộ sinh, gửi danh sách về Phòng 

Nghiệp vụ Y – Sở Y tế tổng hợp, tập huấn chuyên môn, sẵn sàng tham gia phòng 

chống dịch khi được trưng tập. 

10. Bệnh viện Phổi: Tiếp nhận điều trị các trường hợp F1 có biểu hiện sốt, 

ho... tại các khu cách ly tập trung của tỉnh và thành phố Điện Biên phủ. Xây dựng 

phương án sẵn sàng tiếp nhận các trường hợp bệnh nhân COVID-19 điều trị đã có 

kết quả xét nghiệm âm tính lần 3 tại bệnh viện dã chiến Điện Biên Phủ chuyển về 

(khi có ý kiến chỉ đạo của Sở Y tế), nhằm giảm tải cho Bệnh viện dã chiến Điện 

Biên Phủ.  

11. Các Trung tâm chuyên khoa khác (Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực 

phẩm; Giám định Y khoa): Tổng hợp danh sách cán bộ, viên chức có chuyên môn 

nghiệp vụ như Bác sĩ, Y sĩ, dược sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên gửi về Phòng 

Nghiệp vụ Y - Sở Y tế để tập huấn chuyên môn, sẵn sàng trưng tập tham gia 

phòng, chống dịch. 

12. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật là đơn vị đầu mối có trách nhiệm phối hợp 

với các Bệnh viện tuyến tỉnh, Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố rà soát, 

tổng hợp tất cả các trường hợp từ Bắc Giang, Bắc Ninh trở về tỉnh Điện Biên, 

hướng dẫn áp dụng các biện pháp cách ly phù hợp, lấy mẫu xét nghiệm theo đúng 

quy định của Bộ Y tế. 
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- Phối hợp với các phòng chức năng Sở Y tế tổ chức tập huấn chuyên môn 

cho các cán bộ tham gia phòng, chống dịch về truy vết, lấy mẫu bệnh phẩm xét 

nghiệm; cách sử dụng trang phục phòng hộ cá nhân cho các lực lượng tham gia 

phòng chống dịch bao gồm cả lực lượng truy vết, lấy mẫu xét nghiệm, cán bộ điều 

trị, hộ lý, nhân viên vận chuyển bệnh nhân, lái xe cứu thương…  

- Kiểm tra, giám sát, hướng dẫn việc triển khai xét nghiệm diện rộng các 

nhóm đối tượng có nguy cơ cao tại thành phố Điện Biên Phủ và xã Si Pa Phìn 

huyện Nậm Pồ theo Kế hoạch số 100/KH-SYT ngày 20/5/2021 của Sở Y tế. 

- Kịp thời cung cấp thông tin kết quả xét nghiệm các trường hợp F0, F1 cho 

Ban chỉ đạo tỉnh, Bệnh viện dã chiến, lãnh đạo các đơn vị liên quan để kịp thời 

triển khai các biện pháp phòng, chống dịch. 

Trên đây là Kết luận của Giám đốc Sở Y tế tại cuộc họp triển khai các biện 

pháp cấp bách để phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh; yêu cầu Trưởng 

các phòng chức năng Sở Y tế, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc nghiêm túc tổ 

chức, chỉ đạo triển khai thực hiện, đảm bảo các nội dung, yêu cầu./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Ban Giám đốc SYT; 

- Các phòng chức năng Sở Y tế (để thực hiện); 

- Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế (để thực hiện); 
- Phòng Y tế các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các PKĐK, chuyên khoa tư nhân trên địa bàn tỉnh; 

- Cổng TTĐT Sở Y tế; 
- Lưu: VT, NVY. 
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