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UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

SỞ Y TẾ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
   

Số: 5337/SYT-YDQLHN 

V/v thực hiện Tiêu chí Phòng khám an 

toàn phòng chống dịch COVID-19 đối 

với cơ sở KCB ngoài công lập 

       Cần Thơ, ngày 12 tháng 10 năm 2021 

     

                     Kính gửi: 

    - Trung tâm y tế quận, huyện; 

      - Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngoài công lập. 

 

Thời gian qua, Sở Y tế đã triển khai Quyết định số 4999/QĐ- BYT ngày 01 

tháng 12 năm 2020 của Bộ Y tế về việc ban hành Bộ tiêu chí phòng khám an toàn 

phòng chống dịch COVDI-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp.  

Nhằm đảm bảo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại 

các cơ sở khám, chữa bệnh ngoài công lập trong quá trình hoạt động, Sở Y tế yêu 

cầu các Phòng khám đa khoa, chuyên khoa, cơ sở xét nghiệm ngoài công lập và 

Trạm Y tế xã, phường trên địa bàn thực hiện một số việc như sau: 

1. Đánh giá định kỳ và tuân thủ nghiêm Bộ tiêu chí phòng khám an toàn 

trong phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế. Trong giai đoạn dịch bệnh còn 

diễn biến phức tạp hiện nay, yêu cầu các phòng khám đánh giá định kỳ hàng tháng 

(theo đường link: covid19.cosoyte.vn) và khẩn trương khắc phục những nội dung 

chưa đạt. Trường hợp cơ sở y tế chưa có mật khẩu liên hệ Trung tâm Y tế quận, 

huyện để được hướng dẫn và cấp mật khẩu. 

2. Chỉ hoạt động sau khi tự đánh giá Bộ tiêu chí phòng khám an toàn phòng 

chống dịch COVDI-19 theo Quyết định số 4999/QĐ- BYT của Bộ Y tế và kết quả 

tự đánh giá đạt an toàn. 

3. Kết quả tự đánh giá: 

- Cập nhật hàng tháng lên hệ thống (theo đường link: covid19.cosoyte.vn) 

- Gửi bảng kết quả tự đánh giá về Trạm Y tế xã, phường tại địa phương. 

4. Báo cáo kết quả thực hiện: 

- Trạm Y tế: báo cáo danh sách phòng khám tại địa phương đã thực hiện về 

trước ngày 20/10/2021 

- Trung tâm Y tế quận huyện: tổng hợp danh sách phòng khám trên địa bàn 

quận, huyện gửi về Sở Y tế trước ngày 23/10/2021 

5. Kiểm tra, giám sát: 

- Trung tâm Y tế quận huyện chỉ đạo các trạm y tế thực hiện kiểm tra việc 

thực hiện Bộ tiêu chí phòng khám an toàn phòng chống dịch COVDI-19 đối với cơ 

phòng khám đa khoa, chuyên khoa và cơ sở xét nghiệm ngoài công lập tại địa 

phương và xử lý các cơ sở không chấp hành quy định. 

- Thanh tra Sở Y tế phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện kiểm tra định 

kỳ, đột xuất phòng khám đa khoa, chuyên khoa và cơ sở xét nghiệm ngoài công lập 

trên địa bàn thành phố,có biện pháp xử lý và chấn chỉnh ngay các cơ sở y tế trên 

địa bàn không thực hiện các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19. 
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Nhận được Công văn, Trung tâm Y tế chỉ đạo Trạm Y tế thông báo đến tất 

cả phòng khám đa khoa, chuyên khoa và cơ sở xét nghiệm ngoài công lập nghiêm 

túc thực hiện../. 
 

 

Nơi nhận 
- Như trên;  

- UBND quận, huyện; 

- Ban giám đốc SYT;  

- Thanh tra SYT;   

- Website Sở Y tế; 

- Lưu: VT, YDQLHN.   
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Cao Hoàng Anh  
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