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QUYẾT ĐỊNH
Thành lập đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19
GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm ngày 26/11/2007;
Căn cứ Công điện số 1158/CĐ-BCĐQG ngày 27/7/2020 của Ban chỉ đạo
Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 về việc khẩn trương đẩy mạnh các biện
pháp phòng và kiểm soát lây nhiễm COVID-19 trong cơ sở khám bệnh, chữa
bệnh; Công điện số 1212/CĐ-BYT ngày 03/8/2020 của Bộ Y tế về việc tăng
cường quyết liệt phòng và kiểm soát lây nhiễm COVID-19 trong cơ sở khám
bệnh, chữa bệnh, đặc biệt cho các đối tượng có nguy cơ cao; Công điện số
1263/CĐ-BYT ngày 11/8/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường kiểm tra, giám sát
và đẩy mạnh các biện pháp phòng, kiểm soát lây nhiễm Covid-19 trong cơ sở
khám, chữa bệnh;
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 bệnh
viêm đường hô hấp cấp;
Theo đề nghị của Trưởng phòng nghiệp vụ Y Dược Sở Y tế,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập đoàn kiểm tra việc thực hiện công tác phòng chống
dịch Covid-19 của các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Sơn La, gồm các
thành phần sau:
1. Lãnh đạo Sở Y tế - Trưởng đoàn
2. Thành viên
- Lãnh đạo và chuyên viên phòng Nghiệp vụ Y-Dược Sở Y tế;
- Lãnh đạo và viên chức Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh;
Điều 2. Đoàn có nhiệm vụ kiểm tra các bệnh viện trực thuộc Sở Y tế,
Bệnh viện Đa khoa Cuộc Sống về công tác khám bệnh, chữa bệnh. Bộ tiêu chí
bệnh viện an toàn phòng chống dịch Covid-19 và bệnh viêm đường hô hấp cấp
theo Quyết định số 3088/QĐ-BYT ngày 16/7/2020 của Bộ Y tế.
Điều 3. Tổ chức thực hiện
- Đoàn kiểm tra làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, chế độ chính sách của
các thành viên thực hiện theo quy định hiện hành.

- Đoàn kiểm tra tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 4. Trưởng các Tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp
vụ Sở Y tế, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, các đơn vị trực thuộc
Sở Y tế và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định
này.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Lãnh đạo Sở;
- Các bệnh viện trực thuộc Sở;
- Bệnh viện đa khoa Cuộc Sống;
-Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh;
- Lưu: VT, NVYD.
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