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UBND TỈNH NINH THUẬN
SỞ Y TẾ
Số:1702 /SYT-KHNV
V/v Khẩn trương triển khai xe
taxi vận chuyển người bệnh
xuất viện tại Bệnh viện Đa khoa
tỉnh.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Ninh Thuận, ngày 9 tháng4

năm 2020

KHẨN
Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa tỉnh.
Thực hiện Công văn số 1195/UBND-KTTH ngày 08/4/2020 của Ủy ban
nhân dân tỉnh về việc cho phép 05 xe taxi đang tham gia hợp đồng chuyên chở
người bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh chở người xuất viện;
Sở Y tế yêu cầu Bệnh viện Đa khoa tỉnh khẩn trương triển khai một số nội
dung sau:
1. Chủ trì, phối hợp các đơn vị chức năng thuộc Sở Giao thông Vận tải
hướng dẫn và quản lý, kiểm soát chặt chẽ hoạt động của 05 xe taxi hãng taxi
Quốc tế đang tham gia hợp đồng chuyên chở người bệnh tại Bệnh viện theo ý
kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 1195/UBND-KTTH
ngày 08/4/2020.
2. Chủ động phối hợp Trung tâm kiểm soát bệnh tật hướng dẫn, giám sát
thực hiện công tác khử khuẩn và các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid 19 của 05 xe taxi theo đúng quy định Bộ Y tế và chịu trách nhiệm trước Ủy ban
nhân dân tỉnh, Sở Y tế đối với những trường hợp để xảy ra lây nhiễm Covid – 19
do xe taxi không đảm bảo các điều kiện và không thực hiện các quy định về
phòng chống dịch của Bộ Y tế.
Yêu cầu Bệnh viện Đa khoa tỉnh triển khai thực hiện, báo cáo kịp thời
những khó khăn vướng mắc về Sở Y tế để xem xét, giải quyết./.
(Công văn số 1195/UBND-KTTH ngày 08/4/2020 của UBND tỉnh đã gửi
Bệnh viện)
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Sở GTVT (phối hợp);
- Lãnh đạo Sở;
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật;
- Các phòng của Sở;
- Lưu: VT, KHNVTCTQT.
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