
   SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TTYT TX HOÀI NHƠN        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  Số:           /TTYT-TCHC  Hoài Nhơn, ngày       tháng 5 năm 2021 

      V/v yêu cầu triển khai thực  

   hiện nghiêm ngặt các biện pháp 

về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

 

 

Kính gửi: Trưởng/Phó trưởng các khoa, phòng, trạm y tế 

 

 

Tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp trên thế giới và 

trong nước; liên tiếp nhiều ca mắc COVID-19 trong cộng đồng được phát hiện tại 

các tỉnh, thành phố của Việt Nam. Nguy cơ dịch bệnh tiếp tục xâm nhập và lây 

lan là rất cao.  

Để thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên 

địa bàn thị xã nói riêng và trên địa bàn tỉnh nói chung. Giám đốc Trung tâm Y tế 

thị xã Hoài Nhơn  yêu cầu các khoa, phòng, trạm y tế tiếp tục triển khai thực hiện 

nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19; tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, nêu cao ý thức và trách nhiệm 

vì sức khỏe cá nhân và cộng đồng, tập trung thực hiện nghiêm túc một số nội 

dung sau: 

1. Trưởng/Phó trưởng các đơn vị trực thuộc tăng cường quản lý chặt chẽ, 

yêu cầu viên chức, người lao động đơn vị mình không đi ra ngoài tỉnh cho đến 

khi tình hình dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát (nếu không thật sự cần thiết). 

2. Trường hợp có công việc thực sự cấp bách cần đi ra ngoài tỉnh thì phải 

làm giấy xin phép nêu rõ thời gian đi, địa điểm nơi đến, thời gian về và được cấp 

có thẩm quyền đồng ý (Ban Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã);  

Khi về phải khai báo y tế trung thực với đơn vị (bằng mẫu viết tay) và gửi 

cho cơ quan đồng thời thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19 khi đi ra khỏi tỉnh và phải thực hiện cách ly theo quy định về công tác 

phòng, chống dịch khi trở về địa phương. 

 Mọi trường hợp khai báo y tế không trung thực gây hậu quả sẽ bị xử lý 

theo đúng qui định pháp luật.  

3. Yêu cầu cán bộ, viên chức, người lao động thuộc Trung tâm Y tế thị xã 

Hoài Nhơn  gương mẫu thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19; hạn chế việc đi lại khi không cần thiết; tạm thời không đi tham quan, du 

lịch, việc riêng ra ngoài tỉnh để phòng, chống dịch bệnh COVID-19. 

4. Trưởng các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm trước cấp ủy Đảng, Ban 

Gíam đốc Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn trong công tác quản lý và việc chấp 

hành của cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động tại đơn vị mình nếu để xảy 



ra các trường hợp không chấp hành nghiêm qui định trên địa bàn, lĩnh vực được 

phân công phụ trách. 

 Yêu cầu trưởng/phó trưởng các khoa, phòng, trạm y tế  nghiêm túc triển 

khai thực hiện các nội dung chỉ đạo nêu trên./. 

Nơi nhận:  GIÁM ĐỐC 
- Như trên;  

- Sở Y tế (để báo cáo); 

- Lãnh đạo TTYT; 

- Trang TTĐT đơn vị; 

- Lưu VT, TCHC. 

 Trần Hữu Vinh 
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