
UBND TỈNH LAI CHÂU CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /SYT-NVY 

V/v thực hiện đánh giá theo Bộ 

tiêu chí bệnh viện an toàn phòng 

chống dịch covid-19 và các dịch 

bệnh viêm đường hô hấp cấp. 

Lai Châu, ngày         tháng 7 năm 2020 

                     Kính gửi:  

- Các bệnh viện tuyến tỉnh; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh ; 

- Trung tâm y tế các huyện, thành phố. 

Căn cứ Quyết định số 3088/QĐ-BYT ngày 16/7/2020 của Bộ Y tế về việc 

ban hành Bộ tiêu chí bệnh viện an toàn phòng chống dịch covid-19 và các dịch 

bệnh viêm đường hô hấp cấp; 

Căn cứ Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình 

hình mới; 

Trong cuộc chiến chống COVID-19, bệnh viện và Trung tâm y tế tuyến 

huyện (sau đây gọi tắt là cơ sở KCB) là nơi phát hiện sớm, điều trị các ca bệnh, 

giúp ngăn chặn khống chế dịch bệnh. Đây cũng là nơi có nhiều nguy cơ lây 

nhiễm và phát tán dịch bệnh. Bên cạnh đó, cơ sở KCB không chỉ đối phó với 

dịch bệnh COVID-19 mà còn đối mặt với các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp 

khác đang tiềm ẩn trong cộng đồng như bệnh cúm, bệnh sởi, bệnh ho gà, bệnh 

bạch hầu, bệnh do não mô cầu... Chính vì vậy, các cơ sở KCB cần quan tâm ưu 

tiên đối phó với dịch bệnh COVID-19 trong giai đoạn trước mắt và các dịch 

bệnh viêm đường hô hấp cấp khác về mặt lâu dài, bảo đảm hoạt động an toàn, 

hiệu quả, chất lượng. 

Bộ tiêu chí “Bệnh viện An toàn phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch 

bệnh viêm đường hô hấp cấp” được xây dựng và ban hành để chỉ đạo, hướng 

dẫn các cơ sở KCB đánh giá thực trạng công tác chuẩn bị, ứng phó với COVID-

19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp khác, giúp bảo vệ người bệnh, 

người nhà người bệnh và nhân viên y tế phòng ngừa lây nhiễm. Trên cơ sở thực 

hiện hoạt động đánh giá theo Bộ tiêu chí này, sẽ xác định được những vấn đề ưu 

tiên để bảo đảm hoạt động khám, chữa bệnh an toàn trong bối cảnh xảy ra dịch 

COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp khác. 

Trên cơ sở đó, Sở Y tế yêu cầu các cơ KCB thực hiện một số nội dung cụ 

thể sau đây: 

1. Tổ chức triển khai thực hiện tự đánh giá theo Bộ tiêu chí “Bệnh viện 

An toàn phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp 

cấp”  của Bộ Y tế. Chuẩn bị sẵn các bằng chứng chứng minh theo từng nội dung 
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chấm điểm, đánh giá. 

2. Truy cập vào phần mềm Kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện 

(http://chatluongbenhvien.vn/). Chọn mục Covid-19 để tự chấm điểm, đánh giá 

mức độ an toàn của cơ sở KCB; Báo cáo đầy đủ theo hướng dẫn của tại phần 

mềm của Bộ Y tế. Rà soát, phát hiện toàn bộ các nguy cơ thiếu an toàn phòng 

chống dịch của bệnh viện và khẩn trương khắc phục các vấn đề tồn tại ngay sau 

khi đánh giá. 

Sau mỗi lần chấm điểm, đánh giá cần update các bằng chứng chứng minh 

kèm theo lên phần mềm trực tuyến của Bộ Y tế theo quy định. 

Trên cơ sở tự đánh giá, các cơ sở KCB kịp thời khắc phục những nội dung 

chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa triệt để nhằm đảm bảo cơ sở KCB an toàn, 

tránh lây nhiễm chéo trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc 

đề nghị các cơ sở liên hệ về Sở Y tế (qua phòng Nghiệp vụ Y) để được tháo gỡ 

và giải quyết theo thẩm quyền. 

Nhận được Văn bản này đề nghị lãnh đạo các đơn vị khẩn trương tổ chức 

triển khai thực hiện nghiêm túc./. 

     Nơi nhận: 
     - Như trên; 

     - TT UBND tỉnh (để B/c); 

     - Ban chỉ đạo PCD Covid-19 tỉnh (để B/c); 

     - UBND các huyện, thành phố; 

     - Lãnh đạo Sở Y tế; 

     - Trang TTĐT Sở Y tế; 

     - Lưu: VT, NVY. 
 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Đối 

 

http://chatluongbenhvien.vn/
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