UBND TỈNH NINH THUẬN
SỞ Y TẾ
Số: 3289 /SYT-KHNVTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc
Ninh Thuận, ngày 21 tháng 7 năm 2021

V/v tạm dừng hoạt động khám
bệnh, chữa bệnh tư nhân ngoài
giờ đối với cán bộ y tế đang
công tác tại bệnh viện.

Kính gửi:
HỎA TỐC

- Các Bệnh viện tuyến tỉnh;
- Trung tâm Y tế huyện, thành phố;
- Bệnh viện Giao thông vận tải Tháp Chàm;
- Bệnh viện Sài Gòn- Phan Rang.

Thực hiện Thông báo số 243-TB/TU ngày 20/7/2021 của Tỉnh uỷ Ninh
Thuận thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về công tác phòng, chống
dịch bệnh COVID-19; Thông báo số 252/TB-VPUB ngày 21/7/2021 của Văn
phòng UBND tỉnh thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn
Long Biên tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19; Chỉ thị số
16/CT-UBND ngày 16/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai đợt
cao điểm phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;
Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại các
huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh, để đảm bảo nguồn nhân lực y tế phục vụ
công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các bệnh viện, phòng chống lây
nhiễm chéo từ phòng khám tư nhân vào bệnh viện;
Sở Y tế yêu cầu Giám đốc các Bệnh viện, Trung tâm Y tế huyện, thành phố
chỉ đạo cho các Y Bác sĩ, Điều dưỡng, Hộ sinh viên, Kỹ thuật viên và Lương y
vv… có tham gia hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại các phòng khám tư nhân,
các cơ sở dịch vụ y tế (gồm người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật và
những người tham gia) tạm dừng các hoạt động khám bệnh, chữa bệnh tư nhân
ngoài giờ, bắt đầu từ ngày 21/7/2021 cho đến khi có thông báo mới.
Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị khẩn trương thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT.TU (b/c);
- UBND tỉnh (b/c);
- UBND huyện, TP;
- Lãnh đạo SYT;
- Các phòng của SYT;
- Trung tâm KSBT;
- Các cơ sở KBCB tư nhân;
- Lưu: VT, KHNVTC.
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Lê Vũ Chương

