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Ngày 04 tháng 5 năm 2021, lúc 08 giờ 00, tại Hội trường Sở Y tế thành phố 

Cần Thơ, ông Nguyễn Phước Tồn, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Cần Thơ, chủ 

trì cuộc họp ngành Y tế về công tác phòng, chống COVID-19.  

Tham dự Hội nghị, có Ban Giám đốc Sở Y tế, thành viên Ban Chỉ đạo 

phòng, chống COVID-19 ngành Y tế thành phố Cần Thơ, đại diện Trung đoàn 

BB932, Trưởng, phó các phòng chuyên môn Sở Y tế. 

Sau khi nghe đại diện Sở Y tế báo cáo về tình hình dịch COVID-19, tình 

hình triển khai công tác phòng chống dịch, các văn bản chỉ đạo điều hành từ các 

cấp và ý kiến thảo luận của các đại biểu tham dự cuộc họp, ông Nguyễn Phước 

Tồn, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Cần Thơ kết luận như sau: 

1. Sở Y tế đánh giá cao tinh thần quyết liệt của các đơn vị, của nhân viên 

toàn ngành y tế trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. 

2. Đề nghị các đơn vị tổ chức thông tin nhanh chóng, chính xác với tinh thần 

khẩn trương các thông tin về dịch COVID-19 đến BS. CKII. Phạm Phú Trường 

Giang - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 của 

thành phố và BS. CKII. Cao Hoàng Anh - Phó Giám đốc Sở Y tế cũng như các 

phòng chuyên môn của Sở Y tế để kịp thời tham mưu cho Ban Giám đốc Sở Y tế 

chỉ đạo các hoạt động phòng chống dịch. 

3. Đề nghị các đơn vị y tế trên địa bàn đảm bảo công tác hậu cần, chuẩn bị 

sẵn sàng cơ số thuốc, hóa chất, vật tư, nhân lực. Tổ chức tập huấn lại, tập huấn mở 

rộng về công tác lấy mẫu cho nhân viên y tế tại đơn vị, đảm bảo số lượng nhân viên 

có khả năng lấy mẫu. Đồng thời tăng cường công tác xét nghiệm sàng lọc, sẵn sàng 

xét nghiệm khẳng định tại các cơ sở y tế có đủ khả năng trên địa bàn thành phố. 

Xây dựng các ekip chuẩn bị điều trị, sẵn sàng tại đơn vị và tiến hành chi viện 

cho Bệnh viện Lao và Bệnh phổi. Giao các ekip điều trị cho Giám đốc Bệnh viện 

Lao và Bệnh phổi quản lý và điều phối. 

Tăng cường, siết chặt an ninh tại các cơ sở cách ly tập trung, cơ sở điều trị, 

phối hợp tốt với các lực lượng địa phương trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự 

tại cơ sở y tế. 
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4. Giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật phối hợp Trung tâm Y tế các quận, 

huyện: 

- Tổ chức kiện toàn các Tổ COVID-19 cộng đồng, tăng cường kiểm tra, rà 

soát người ngoại tỉnh, người nhập cảnh lưu trú trên địa bàn thành phố, khuyến 

khích người dân thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện có đối tượng nghi 

ngờ. Đặc biệt lưu ý các khu vực trường học, nhà trọ, khu công nghiệp. 

- Đồng thời triển khai kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho các 

nhóm đối tượng ưu tiên và cho lực lượng công an, tổng hợp số lượng, báo cáo các 

cấp thẩm quyền. 

Giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật chủ trì, thống kê, dự trù số lượng sinh 

phẩm, hóa chất, vật tư tiêu hao cần thiết cho công tác phòng chống dịch, chuẩn bị 

sẵn sàng ứng phó với các cấp độ dịch. 

5. Đề nghị Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, Bệnh viện Trường Đại 

học Y dược Cần Thơ, Bệnh viện Đa khoa thành phố phối Cần Thơ hợp với Trung 

tâm Y tế huyện Phong Điền tổ chức đánh giá cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực 

tại cơ sở Trung tâm Y tế huyện Phong Điền để sẵn sàng tổ chức bệnh viện dã chiến 

theo yêu cầu của Bộ Y tế trên cơ sở tận dụng tối đa cơ sở vật chất có sẵn, hạn chế 

thay đổi kết cấu, đặc biệt lưu ý khu vực phẫu thuật để sẵn sàng tổ chức phẫu thuật 

cho người bệnh. 

6. Giao Trung tâm Y tế quận Bình Thủy, phối hợp các phòng chuyên môn Sở 

Y tế, các Bệnh viện trên địa bàn tổ chức đánh giá cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân 

lực tại cơ sở Trung tâm Y tế quận Bình Thủy để sẵn sàng tổ chức bệnh viện dã 

chiến của thành phố. 

Giao các bệnh viện trên địa bàn thành phố tổ chức phối hợp, xây dựng quy 

trình, tổ chức hội chẩn và chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực giải quyết theo từng chuyên 

khoa, cử ekip đến nơi thực hiện điều trị trong các trường hợp cần thiết. 

7. Đề nghị Trung đoàn BB932 phối hợp với các đơn vị bệnh viện, trung tâm 

y tế trong việc tiếp nhận, cách ly, điều trị đối với các trường hợp nghi ngờ. Ưu tiên 

việc hỗ trợ ekip chẩn đoán, điều trị, hạn chế việc chuyển bệnh trong trường hợp 

không cần thiết. 

8. Sở Y tế đánh giá cao cống hiến của tập thể nhân viên Bệnh viện Lao và 

Bệnh phổi trong việc đảm bảo điều trị cho người bệnh COVID-19 cũng như chia sẻ 

và thông cảm với các áp lực đối với tập thể nhân viên bệnh viện. Giao Phòng 

Nghiệp vụ Y - Dược - Quản lý hành nghề y dược tư nhân phối hợp chặt chẽ với các 

bệnh viện tổ chức các ekip chi viện cho Bệnh viện Lao và Bệnh phổi. 

9. Giao Phòng Nghiệp vụ Y - Dược - Quản lý hành nghề y dược tư nhân chịu 

trách nhiệm trong công tác chỉ đạo điều trị tại các cơ sở y tế, đồng thời liên hệ với 

các bệnh viện tuyến trên để đề xuất thống nhất quy trình hỗ trợ cho thành phố Cần 
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Thơ trong việc tiếp nhận chuyển tuyến, tiếp nhận xét nghiệm chuyên sâu, hỗ trợ hội 

chẩn, điều trị trong các trường hợp cần thiết. 

Đồng thời tham mưu Ban Giám đốc Sở Y tế báo cáo Ủy ban nhân dân thành 

phố để tạm ngừng các hội nghị, hội thảo không cần thiết trong giai đoạn hiện nay. 

10. Giao Phòng Kế hoạch - Tài chính liên hệ với Bộ Y tế để nhanh chóng 

tiếp nhận các vật tư hỗ trợ từ phía Bộ Y tế, đồng thời ưu tiên cấp bổ sung cho Bệnh 

viện Lao và Bệnh phổi và các đơn vị có nhu cầu cấp thiết. 

Trên đây là kết luận của Phó Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Phước Tồn tại cuộc 

họp ngành Y tế về công tác phòng, chống COVID-19. 

Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề khó khăn vướng mắc, các đơn vị kịp 

thời báo cáo các phòng chuyên môn của Sở Y tế để xin ý kiến chỉ đạo thực hiện của 

Ban Giám đốc Sở Y tế./. 

 

Nơi nhận:  
- UBND TPCT (để báo cáo); 

- Ban Giám đốc Sở Y tế; 

- Thành viên BCĐ PC COVID-19 ngành Y tế; 

- Trung đoàn BB932; 

- Các Phòng chuyên môn Sở Y tế; 

- Các đơn vị trực thuộc (để thực hiện); 

- Lưu: VT, VP, KHTC. 

TL. GIÁM ĐỐC 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Mai Anh Tuấn 
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