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 Số:              /SYT-NVY 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                   Phú Yên, ngày         tháng 5 năm 2022  

V/v triển khai thực hiện kết quả sau 
khảo sát về tình hình phòng, chống 

dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh 

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Sở 

 

Thực hiện Công văn số 2095/UBND-KGVX ngày 05/5/2022 của UBND 
tỉnh về việc triển khai thực hiện kết quả sau khảo sát về tình hình phòng, chống 

dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh; căn cứ nội dung tại Công văn số 66/HĐND-VP 
ngày 13/4/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đề nghị UBND tỉnh triển khai 

thực hiện kết quả sau khảo sát về tình hình phòng, chống dịch COVID-19 trên địa 
bàn tỉnh và Báo cáo số 04/BC-VHXH ngày 08/4/2022 của Ban Văn hóa Hội đồng 

nhân dân tỉnh Phú Yên về kết quả khảo sát tình hình triển khai thực hiện công tác 
phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh;  

Sở Y tế yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện một số nội 
dung sau: 

1. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, quyết liệt 
và có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh, UBND tỉnh, Sở Y 
tế về công tác phòng, chống dịch COVID-19; tiếp tục phát huy vai trò, trách 
nhiệm của các lực lượng phòng, chống dịch; tuyên truyền, vận động người dân 

thực hiện tốt việc cách ly, điều trị tại nhà đối với các trường hợp F0, tự theo dõi 
sức khỏe đối với F1 theo đúng quy định của Bộ Y tế. 

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

- Tham mưu UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND các xã 

phường, thị trấn triển khai các giải pháp phòng, chống dịch và đẩy nhanh tiến độ, 
tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của người dân về 

tác dụng, hiệu quả của việc tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19; đẩy nhanh tiến 
độ tiêm chủng vắc xin, nhất là đối với mũi bổ sung và mũi tăng cường (mũi 3) 

cho các đối tượng từ đủ 18 tuổi trở lên, tiêm đủ 2 mũi cho trẻ từ đủ 12 đến 18 tuổi 
và mũi 1 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi theo chỉ đạo của Chính phủ, hướng dẫn của 

Bộ Y tế và UBND tỉnh; tiến hành khảo sát, lập danh sách đăng ký (có chữ ký) 
tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 4 gửi về Sở Y tế đúng thời gian qui định. 

- Tổng hợp, báo cáo khó khăn, vướng mắc về chi trả kinh phí phòng, chống 
dịch COVID-19 gửi về Sở Y tế (Phòng Kế hoạch Tài chính và Nghiệp vụ Dược).  

- Tổ chức kiểm tra các đơn vị trực thuộc thu phí xét nghiệm SARS-CoV-2 

không đúng qui định, báo cáo kết quả về Sở Y tế (Thanh tra Sở) chậm nhất đến 
20/5/2022. 

3. Phòng Kế hoạch -Tài chính, Nghiệp vụ Dược  

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu hoàn tất hồ sơ để trình các 



cấp thẩm quyền ban hành Nghị quyết về quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm 
SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trên địa 

bàn tỉnh Phú Yên theo Thông tư số 02/2022/TT-BYT ngày 18/02/2022 của Bộ Y 
tế về Quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2, thời gian thực hiện trong 
tháng 5/2022. 

- Tham mưu triển khai thực hiện việc mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư, 
sinh phẩm, kit test xét nghiệm ...đảm bảo ứng phó kịp thời các tình huống dịch 

COVID-19 trên địa bàn tỉnh đảm bảo theo quy định; hướng dẫn các đơn vị rà 
soát, tổ chức kiểm tra và khắc phục những vấn đề còn tồn tại trong việc mua sắm 

trang thiết bị y tế, vật tư, sinh phẩm, kit test xét nghiệm phục vụ phòng, chống 
dịch bệnh COVID-19 thời gian qua (nếu có). 

- Phối hợp với P. Tổ chức cán bộ và các địa phương tham mưu triển khai 
thực hiện Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh 

quy định số lượng, mức chi bồi dưỡng hàng tháng đối với cộng tác tác viên dân số 
trên địa bàn tỉnh. 

- Tham mưu phối hợp với Sở Tài chính giải quyết các khó khăn, vướng 
mắc trong thanh toán kinh phí phòng, chống dịch COVID-19, nhất là chế độ chi 

trả cho việc tiêm vắc xin phòng COVID-19. 

4. Phòng Tổ chức cán bộ tham mưu kiện toàn nhân sự lãnh đạo tại các 
Trung tâm Y tế cấp huyện để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ được giao.  

5. Phòng Nghiệp vụ Y tham mưu công tác tiêm chủng vắc xin phòng 
COVID-19 cho các đối tượng đủ điều kiện tiêm vắc xin đảm bảo đúng tiến độ, an 

toàn, hiệu quả; phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tổ chức kiểm tra, giám 
sát công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 và làm sạch thông tin, dữ liệu để cấp 

“hộ chiếu vắc xin” theo qui định của Bộ Y tế. 

6. Thanh tra Sở tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra của các đơn vị, đồng thời 

phối hợp với các phòng chuyên môn có kế hoạch tổ chức kiểm tra, thanh tra chấn 
chỉnh đối với các cơ sở y tế thực hiện dịch vụ test nhanh kháng nguyên SARS-

CoV-2 có thu phí không đúng quy định (nếu có). 

Yêu cầu các đơn vị báo cáo kết quả triển khai các nội dung được phân công 

về Sở Y tế trước ngày 20/5/2022 để tổng hợp báo cáo UBND và HĐND tỉnh.  

Đề nghị các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện./. 

(Gửi kèm theo Báo cáo số 04/BC-VHXH ngày 08/4/2022 của Ban Văn hóa 

Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên về kết quả khảo sát tình hình triển khai thực 
hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh) 

 

Nơi nhận:      
- Như trên; 
- GĐ, các PGĐ SYT; 
- Các phòng chuyên môn thuộc Sở; 
- Lưu: VT, NVY (Nha). 
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Nguyễn Thị Mộng Ngọc 
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