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Số:124/BYT-KCB
V/v tăng cường đánh giá bệnh
viện, phòng khám theo Bộ tiêu
chí an toàn PCD COVID-19

Hà Nội, ngày 07tháng 01năm 2021

Kính gửi:
-

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế;
Sở Y tế, Y tế các Bộ, ngành;
Các bệnh viện thuộc trường Đại học.

Trong năm 2020, ngành y tế đối mặt với những khó khăn, thách thức chưa
từng có. Sự kiện Việt Nam thành công trong phòng, chống COVID-19 trở thành
sự kiện tiêu biểu nhất của ngành y tế năm 2020. Thay mặt Ban chỉ đạo Quốc gia
Phòng chống dịch COVID-19 và Lãnh đạo Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệt liệt
biểu dương và trân trọng cảm ơn UBND các cấp, các Sở Y tế và cơ sở khám
bệnh, chữa bệnh trên toàn quốc đã hết sức nỗ lực, tích cực đồng lòng, chung sức
cùng Bộ Y tế tập trung phòng, chống dịch bệnh COVID-19, góp phần vào thành
công chung cả nước.
Tuy nhiên, dịch bệnh trên thế giới vẫn đang diễn biến rất phức tạp, trong
nước đã có một số ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng do không tuân thủ
các yêu cầu phòng, chống dịch bệnh, gây nguy hiểm và ảnh hưởng đến toàn xã
hội. Một số Sở Y tế chưa tuân thủ theo hướng dẫn của Bộ Y tế, chưa ưu tiên kiểm
tra, đôn đốc các bệnh viện và phòng khám thực hiện Bộ tiêu chí bệnh viện và
phòng khám an toàn phòng chống dịch COVID-19; Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ
Đức Đam đã nhắc nhở lãnh đạo UBND các tỉnh/TP và Bộ Y tế cần quan tâm chỉ
đạo do tỷ lệ phòng khám trên toàn quốc tự đánh giá theo Bộ tiêu chí tính đến ngày
31/12/2020 mới đạt 32,5%.
Bộ Y tế khen ngợi các tỉnh/thành phố đã tích cực triển khai với tỷ lệ từ 45%
- 85% như: Lạng Sơn (85%), Quảng Ninh (83%), Khánh Hòa, Long An, Sóc
Trăng, Phú Thọ, Sơn La, Hải Dương, Yên Bái, Tây Ninh, Phú Yên, TP. Hồ Chí
Minh (40%). Bên cạnh đó, một số địa phương chưa triển khai hoặc tỷ lệ rất thấp
từ 0%-5% như: Hải Phòng, Bạc Liêu, Bắc Kạn, Bến Tre, Gia Lai, Hà Tĩnh, Hậu
Giang, Hưng Yên, Lai Châu, Quảng Bình, Thái Bình, Tuyên Quang, Bình Dương,
Nghệ An, Bình Định, Hòa Bình, Trà Vinh…
Chính vì vậy, Bộ trưởng Bộ Y tế đề nghị lãnh đạo các cấp và thủ trưởng
các đơn vị khẩn trương thực hiện các việc sau:

1. Trong tháng 01/2021, tập trung ưu tiên các nguồn lực, tích cực rà soát,
chỉ đạo các đơn vị và triển khai thực hiện đánh giá bệnh viện và phòng khám an
toàn theo Quyết định 3088/QĐ-BYT ngày 16/7/2020 và Quyết định 4999/QĐBYT ngày 01/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Các đơn vị kiểm tra và nhập số
liệu ít nhất 01 lần trong 01 tháng để Bộ Y tế, Chính phủ theo dõi, quản lý và phục
vụ việc lập bản đồ cơ sở an toàn phòng chống dịch COVID-19 (quá 30 ngày phần
mềm sẽ tự động chuyển sang trạng thái cơ sở y tế không an toàn do không đánh
giá thường xuyên). Các địa phương đôn đốc, bảo đảm đến ngày 15/01/2021 toàn
bộ các trạm y tế và 90% số phòng khám tư nhân tự đánh giá phòng khám an toàn
và hoàn thành báo cáo trên phần mềm trực tuyến.
2. Bảo đảm công tác khám bệnh, chữa bệnh; tích cực phòng chống và sẵn
sàng ứng phó với các diễn biến dịch bệnh, đặc biệt thời điểm cả nước chuẩn bị tổ
chức sự kiện lớn và đón Tết Nguyên đán. Thủ trưởng các đơn vị tiếp tục thực hiện
tốt Công văn số 6649/BYT-KCB ngày 02/12/2020 về việc tăng cường công tác
phòng chống dịch COVID-19 tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, phát hiện ngay các
yếu tố nguy cơ.
Đề nghị các đơn vị khẩn trương thực hiện và thực hiện theo đúng các chỉ
đạo, hướng dẫn của Bộ Y tế./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP (để b/cáo);
- Phó Thủ tướng CP. Vũ Đức Đam (để b/cáo);
- Các đ/c Thứ trưởng (để chỉ đạo);
- Các Vụ, Cục, Tổng cục thuộc Bộ:
- BCĐ PCD các tỉnh/TP trực thuộc TW;
- Cổng TTĐT Bộ Y tế, Trang TTĐT CQLKCB;
- Lưu: VT, KCB.
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