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UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ Y TẾ 

 

         Số:              /BC-SYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                     

    Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày       tháng 12 năm 2020 

  

BbbbbA`OBA 

BÁO CÁO 

Kết quả phúc tra việc triển khai các hoạt động phòng chống dịch 

trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập, tư nhân 

theo Bộ tiêu chí bệnh viện an toàn phòng chống dịch COVID-19  

& dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp  

(ban hành kèm theo Quyết định 3088/QĐ-BYT ngày 16/7/2020 của Bộ Y tế) 

  

Ngày 31/7/2020, Cục Quản lý Khám chữa bệnh-Bộ Y tế ban hành Công văn 

số 1009/KCB-QLCL&CĐT về việc Hướng dẫn đánh giá Bộ tiêu chí bệnh viện an 

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

Sở Y tế đã xây dựng Kế hoạch 238/KH-SYT ngày 23/11/2020, v/v Kế hoạch 

phúc tra việc triển khai các hoạt động phòng chống dịch trong các cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh công lập, tư nhân theo Bộ tiêu chí bệnh viện an toàn phòng chống 

dịch COVID-19 & dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp (ban hành kèm theo Quyết 

định 3088/QĐ-BYT ngày 16/7/2020 của Bộ Y tế), cụ thể như sau: 

1. Mục đích-Yêu cầu: 

1.1. Mục đích: 

- Phúc tra, đánh giá việc triển khai đồng bộ các biện pháp phòng và kiểm 

soát lây nhiễm dịch bệnh tại bệnh viện, để bệnh viện không trở thành nơi lây nhiễm 

COVID-19 và làm giảm nguy cơ lây nhiễm chéo các bệnh nhiễm trùng khác trong 

bệnh viện, đánh giá lại mức đạt của bệnh viện theo “Bộ tiêu chí Bệnh viện an toàn 

phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp” (Theo 

Quyết định số 3088/QĐ-BYT ngày 16/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế) giúp các 

đơn vị xây dựng kế hoạch khắc phục những nội dung chưa phù hợp, định hướng 
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xác định những vấn đề ưu tiên để hoạt động khám chữa bệnh an toàn, phòng chống 

lây nhiễm cho người bệnh, nhân viên y tế. 

- Qua kiểm tra, ghi nhận cách làm hay đồng thời chấn chỉnh những vấn đề 

còn tồn tại nhằm thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng chống và kiểm soát lây 

nhiễm trong bệnh viện. 

- Bộ tiêu chí Bệnh viện an toàn phòng chống dịch COVID-19 và các dịch 

bệnh viêm đường hô hấp cấp (ban hành kèm theo Quyết định số 3088/QĐ-BYT 

ngày 16/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế) được các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tiến 

hành tự đánh giá và xây dựng kế hoạch khắc phục, chấn chỉnh, cải thiện, sau đó 

được Sở Y tế phúc tra 2 lần / năm (cho tới khi có chỉ đạo khác của Bộ Y tế).  

Kết quả phúc tra của Sở Y tế sẽ được đăng tải cổng thông tin điện tử của Sở 

Y tế và báo cáo Bộ Y tế. 

1.2. Yêu cầu: 

- Triển khai kịp thời, nghiêm túc chỉ đạo của các cấp, liên quan đến công tác 

phòng chống dịch trong bệnh viện. 

- Căn cứ “Bộ tiêu chí bệnh viện an toàn phòng chống dịch COVID-19 và 

dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp” do Bộ Y tế (ban hành kèm theo Quyết định số 

3088/QĐ-BYT ngày 16/7/2020), các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cụ thể hóa các 

hoạt động phòng chống dịch trong đơn vị, tự rà soát, kiểm tra và đề ra các giải 

pháp khắc phục, chấn chỉnh. 

2. Đối tượng:  

2.1. Thành phần đoàn phúc tra: theo Quyết định 732/QĐ-SYT ngày 

03/9/2020 của Giám đốc Sở Y tế 

2.2. Các đơn vị được phúc tra: Các bệnh viện, trung tâm y tế công lập và 

ngoài công lập trên địa bàn thành phố. 

3. Nội dung phúc tra:  
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Bộ tiêu chí bệnh viện an toàn phòng chống dịch COVID-19 và dịch bệnh 

viêm đường hô hấp cấp do Bộ Y tế (ban hành kèm theo Quyết định số 3088/QĐ-

BYT ngày 16/7/2020 của Bộ Y tế). 

4. Hình thức, phương pháp triển khai, đánh giá: 

4.1. Hình thức:  

- Sở Y tế thành lập Đoàn kiểm tra (gồm 2 đoàn) phúc tra, đánh giá thực tế tại 

các bệnh viện, trung tâm y tế.  

4.2. Phương pháp phúc tra, đánh giá: Quan sát thực tế, kiểm tra số liệu, 

tài liệu, phỏng vấn trực tiếp. 

Phương pháp đánh giá và phân lọai kết quả thực hiện theo hướng dẫn của Bộ 

Y tế tại Văn bản 1009/KCB-QLCL&CĐT ngày 31/7/2020 của Bộ Y tế, hướng dẫn 

đánh giá Bộ tiêu chí bệnh viện an toàn phòng chống dịch COVID-19 và dịch bệnh 

viêm đường hô hấp cấp 

5. Lịch phúc tra:  từ 08/12/2020 – 23/12/2020  

6. Kết quả phúc tra: (bảng kèm theo) 

Sở Y tế tỉnh bà Rịa-Vũng tàu kính báo cáo./. 

Nơi nhận: 

- Bộ Y tế (báo cáo); 
- Các PGĐ SYT (để biết); 

- Văn phòng Sở Y tế; 

- Các đơn vị trực thuộc; 

- BV đa khoa Vạn Phước; 
- TTYT Vietsovpetro;                             ] 

- Đăng website Sở Y tế BRVT  

- Lưu: VT, NV. 

GIÁM ĐỐC 

 
 [da;xky] 

 

 

 

Phạm Minh An 
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