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V/v đăng ký, kê khai thông tin  

để chuẩn bị kiểm tra các phòng khám 

an toàn phòng chống dịch COVID-19 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày       tháng       năm 2020 

 Kính gửi: - Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố; 

   - Phòng Y tế các huyện, thị xã, thành phố; 

   - Các phòng khám đa khoa t  nhân  
 

 Thực hiện Quyết định số 4999/QĐ-BYT ngày 01/12/2020 của Bộ Y tế về 

việc Ban hành Bộ Tiêu chí Phòng khám an toàn phòng chống dịch COVID-19 

và các dịch bệnh viêm đ ờng hô hấp cấp; 

 Căn cứ Quyết định số 1032/QĐ-SYT ngày 07/12/2020 của Sở Y tế về 

việc Thành lập Đoàn phúc tra của Sở Y tế, phúc tra kết quả tự đánh giá “Phòng 

khám an toàn Phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh Viêm hô hấp cấp” 

tại các phòng khám đa khoa t  nhân, các bệnh xá thuộc ngành Công an, Quân sự 

trong tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; 

 Căn cứ Kế hoạch số 244/KH-SYT ngày 09/12/2020 của Sở Y tế về việc 

Phúc tra việc triển khai các hoạt động phòng chống dịch trong các phòng khám 

đa khoa, bệnh xá, phòng khám khu vực, trạm y tế theo Bộ tiêu chí bệnh viện an 

toàn phòng chống dịch COVID-19 & dịch bệnh viêm đ ờng hô hấp cấp (ban 

hành kèm theo Quyết định 4999/QĐ-BYT ngày 01/12/2020 của Bộ Y tế); 

 Triển khai Văn bản số 6301/BYT-KCB ngày 16/11/2020 của Bộ Y tế về 

việc Đăng ký kê khai thông tin trạm Y tế, phòng khám cho việc đánh giá phòng 

khám an toàn phòng chống dịch; 

 Sở Y tế yêu cầu các đơn vị khẩn tr ơng triển khai các nội dung sau: 

 1. Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố: 

 - Triển khai nội dung văn bản này đến tất cả phòng khám khu vực và các 

trạm Y tế xã, ph ờng, thị trấn trên địa bàn.  

 - Cử nhân sự làm đầu mối tổng hợp thông tin kê khai của phòng khám khu 

vực và các trạm Y tế xã, ph ờng, thị trấn trên địa bàn, theo phụ lục kèm theo 

Văn bản số 6301/BYT-KCB ngày 16/11/2020 của Bộ Y tế, sau đó nộp báo cáo 

bằng cách tải lên phần mềm trực tuyến của Bộ Y tế tại địa chỉ: https://cosoyte.vn 

tr ớc ngày 22/12/2020  

 - Ng ời làm đầu mối của các TTYT có trách nhiệm cung cấp đầy đủ 

thông tin liên lạc khi kê khai trên phần mềm trực tuyến của Bộ Y tế, nhận danh 

sách tài khoản, mật khẩu, triển khai đến các trạm Y tế xã, ph ờng, thị trấn và 



các phòng khám khu vực trên địa bàn quản lý để truy cập vào phần mềm trực 

tuyến  

 2. Phòng Y tế các huyện, thị xã, thành phố: 

 - Triển khai nội dung văn bản này đến tất cả các phòng khám chuyên 

khoa, phòng khám đa khoa t  nhân thuộc địa bàn quản lý   

 - Cử nhân sự làm đầu mối tổng hợp thông tin kê khai của các phòng khám 

đa khoa, các phòng khám chuyên khoa t  nhân thuộc địa bàn quản lý, theo phụ 

lục kèm theo văn bản số 6301/BYT-KCB ngày 16/11/2020 của Bộ Y tế, sau đó 

nộp báo cáo bằng cách tải lên phần mềm trực tuyến của Bộ Y tế tại địa chỉ: 

https://cosoyte.vn tr ớc ngày 22/12/2020. 

 - Ng ời làm đầu mối của các PYT có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông 

tin liên lạc khi kê khai trên phần mềm trực tuyến của Bộ Y tế, nhận danh sách tài 

khoản, mật khẩu, triển khai đến các phòng khám chuyên khoa, phòng khám đa 

khoa t  nhân thuộc địa bàn quản lý để truy cập vào phần mềm trực tuyến  

 - Các PYT đôn đốc các phòng khám đa khoa, các phòng khám chuyên 

khoa t  nhân thuộc địa bàn quản lý nhanh chóng hoàn thành, gửi kết quả tự đánh 

giá và kế hoạch tự khắc phục về Sở Y tế (phòng Nghiệp vụ) qua eOffice và 

email nvysytbrvt@gmail.com tr ớc ngày 28/12/2020. 

  3. Các các phòng khám đa khoa tư nhân, bệnh xá, phòng khám khu 

vực, các trạm y tế, các phòng khám chuyên khoa tư nhân trên địa bàn 

thành lập đoàn kiểm tra, đánh giá nội bộ, để: 

 - Tiến hành tự đánh giá theo Bộ Tiêu chí Phòng khám an toàn phòng 

chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đ ờng hô hấp cấp  

 - Tiếp và làm việc với đoàn kiểm tra, đánh giá đột xuất theo Kế hoạch số 

244/KH-SYT ngày 09/12/2020 của Sở Y tế/Phòng y tế - Trung tâm Y tế về việc 

Phúc tra việc triển khai các hoạt động phòng chống dịch trong các phòng khám 

đa khoa, bệnh xá, phòng khám khu vực, trạm y tế theo Bộ tiêu chí bệnh viện an 

toàn phòng chống dịch COVID-19 & dịch bệnh viêm đ ờng hô hấp cấp. 

 Đề nghị các đơn vị nghiêm túc khẩn tr ơng triển khai thực hiện./. 

(Đính kèm Văn bản số 6301/BYT-KCB ngày 16/11/2020 của Bộ Y tế và các 

văn bản liên quan) 
 

Nơi nhận: 
- Nh  trên; 

- Các PGĐ SYT (để biết);  

- KHTC; VP Sở y tế; 

- Website SYT; 

-   u: VT, NV  
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