
UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ 
SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

        Số: 1695/SYT-YDQLHN      Cần Thơ, ngày  04 tháng 5 năm 2021 
V/v tạm hoãn việc tổ chức hội nghị, 

hội thảo và các chương trình tập trung 

đông người do tình hình dịch 

 bệnh Coivd-19 

      

    

                         Kính gửi:  

- Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế; 

- Bệnh viện ngoài công lập; 

 

 

Thực hiện Công điện số 570/CĐ-TTg ngày 02/5/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch 

COVID19; Công điện số 583/CĐ-BYT ngày 02/5/2021 của Bộ Y tế về việc thực 

hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19; Công văn số 

1422/UBND-KGVX ngày 28/4/2021 của UBND  thành phố về việc tiếp tục thực 

hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19; Công văn số 

1482/UBND-KGVX ngày 02/5/2021 của UBND thành phố về việc tăng cường 

chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố; 

Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 03/5/20201 của UBND thành phố về việc 

chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa 

bàn thành phố;  

Căn cứ kết quả cuộc họp khẩn lúc 8 giờ, ngày 04 tháng 5 năm 2021 của 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 ngành Y tế thành phố Cần Thơ; 

Trước tình hình dịch COVID-19 trong nước diễn biến phức tạp, đặc biệt 

xuất hiện các ca bệnh trong cộng đồng tại một số tỉnh thành như: Hà Nam, Hà 

Nội, Hưng Yên, thành phố Hồ Chí Minh, Vĩnh Phúc. Để chủ động ngăn chặn và 

kiểm soát hiệu quả sự lây lan của dịch bệnh COVID-19, bảo vệ sức khỏe người 

dân trên địa bàn thành phố, Sở Y tế chỉ đạo về việc tạm hoãn việc tổ chức hội 

nghị, hội thảo và các chương trình tập trung đông người do tình hình tình hình 

dịch bệnh COVID-19 diễn biến rất phức tạp và các nguồn lực của thành phố ưu 

tiên tập trung cho công tác phòng chống dịch, cụ thể như sau: 

1. Tạm hoãn việc tổ chức các Hội nghị, hội thảo khoa học, các chương 

trình, sự kiện y tế trên địa bàn thành phố đã được Sở Y tế chấp thuận thực hiện 

trong tháng 5 năm 2021. Đơn vị tổ chức khẩn trương sắp xếp và dời việc tổ chức 

các Hội nghị, hội thảo khoa học vào thời điểm khác phù hợp. 

2. Tạm thời Sở Y tế không tiếp nhận hồ sơ đề nghị tổ chức Hội nghị, hội 

thảo khoa học, các chương trình, sự kiện y tế đến khi có thông báo mới. 

3.  Đối với các Hội nghị, hội thảo khoa học, các chương trình, sự kiện y tế 

quy mô nhỏ (tổ chức nội bộ, đối tượng tham gia là viên chức, người lao động 

của 01 đơn vị, dưới 30 người), người đứng đầu cơ cơ y tế tự chịu trách nhiệm về 



việc tổ chức và đảm bảo các quy định về an toàn phòng chống dịch bệnh 

COVID-19. 

 Trên đây là ý kiến của Sở Y tế kính báo đến đơn vị, tổ chức thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- UBND TP.Cần Thơ (báo cáo); 

- Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ; 

- Bệnh viện Quân Y 121; 

- BV Trường Đại học Y Dược Cần Thơ; 

- BV Công an TP, BV Quân Dân Y ; 

- Ban giám đốc Sở Y tế; 

- Phòng Y tế quận, huyện 

- Website Sở Y tế; 
- Lưu: VT, KHTC, YDQLHNvu. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Phước Tồn 
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