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Số:           / BYT–KCB 
V/v đồng ý BV HN Việt Đức trở về 

trạng thái hoạt động bình thường mới 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       Hà Nội, ngày          tháng      năm 2021 

 

 

Kính gửi:  

      - Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội; 

      - Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

      - Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức. 

  

 Bộ Y tế nhận được Kế hoạch số 2215/VĐ-KHTH ngày 16/10/2021 và Công 

văn số 2216/VĐ-KHTH ngày 16/10/2021 của Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức về 

việc cho phép Bệnh viện hoạt động trở lại sau thời gian hết cách ly. Sau khi xem 

xét Báo cáo, Kế hoạch và các đề nghị của Bệnh viện, Bộ Y tế có ý kiến như sau: 

 Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức đã phối hợp tốt với Tổ Công tác đặc biệt của 

Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân Thành phố, Quận Hoàn Kiếm, Phường Hàng Bông… 

khẩn trương, tích cực thực hiện các biện pháp xử lý lây nhiễm và phòng chống 

dịch, không để lây nhiễm từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức ra cộng đồng. 

 Bộ Y tế biểu dương Sở Y tế Hà Nội, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội, 

Trung tâm Y tế, Phòng Y tế Quận Hoàn Kiếm và các bệnh viện: E, Đại học Y Hà 

Nội, Nhi trung ương, Thanh Nhàn, đa khoa Đức Giang, đa khoa Hà Đông đã tích 

cực phối hợp, hỗ trợ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong phòng, chống dịch, tổ 

chức truy vết, xét nghiệm và tiếp nhận điều trị người bệnh, cách ly người nhà 

người bệnh. 

 Căn cứ trên Báo cáo kết quả hoạt động phòng, chống dịch, Kế hoạch triển 

khai công tác khám bệnh, chữa bệnh và phòng chống dịch trong giai đoạn mới 

của Bệnh viện, ý kiến của Tổ Công tác đặc biệt và Biên bản họp ngày 15/10/2021 

với đại diện các cơ quan của Thành phố Hà Nội; Bộ Y tế đánh giá Bệnh viện đã 

nỗ lực, nghiêm túc thực thi các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và đủ 

điều kiện trở lại hoạt động bình thường. 

 1. Bộ Y tế đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

chỉ đạo chính quyền các cấp và ban, ngành, đơn vị có liên quan phối hợp Bệnh 

viện Hữu nghị Việt Đức tiếp nhận người bệnh có đủ điều kiện ra viện, chuyển 

viện, có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, không thuộc đối tượng F0 

được chuyển về theo dõi sức khỏe tại nhà hoặc tiếp tục chăm sóc y tế tại các bệnh 

viện của địa phương. 

 2. Đồng ý với đề nghị của Bệnh viện cho phép các nhân viên y tế đang làm 

việc tại tòa nhà B5 chủ động về theo dõi sức khoẻ tại nhà trong vòng 07 ngày (các 

nhân viên y tế làm việc tại tòa nhà B5 đều được trang bị phòng hộ ngay từ khi có 

ca nhiễm, kết quả xét nghiệm ít nhất 6 lần âm tính, đã tiêm đủ 02 mũi vắc-xin). 

HỎA TỐC 
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 3. Đồng ý với đề nghị của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trở lại hoạt động 

khám, chữa bệnh bình thường trong tình hình mới kể từ 0:00 ngày 18 tháng 10 

năm 2021. Yêu cầu Bệnh viện tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch 

như trong bản Báo cáo và Kế hoạch, bám sát các nội dung trong Bộ tiêu chí bệnh 

viện an toàn phòng chống dịch COVID-19 và các văn bản hướng dẫn của Ban chỉ 

đạo phòng chống dịch các cấp, Bộ Y tế và UBND TP. Hà Nội, bảo đảm công tác 

khám, chữa bệnh an toàn. 

 Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội khẩn trương chỉ đạo 

chính quyền các cấp và ban, ngành, đơn vị có liên quan giải toả các rào chắn trước 

cổng Bệnh viện trong thời gian sớm nhất, giúp khôi phục hoạt động bình thường 

theo thời gian nêu trên. Việc đưa Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trở lại hoạt động 

khám, chữa bệnh bình thường không chỉ có ý nghĩa về mặt y tế, Bệnh viện đầu 

ngành, tuyến cuối tiếp tục thực hiện sứ mệnh chăm sóc sức khỏe cho người dân 

mà còn có ý nghĩa về mặt chính trị, kinh tế, xã hội, góp phần đưa Thủ đô Hà Nội 

trở về trạng thái bình thường mới, là địa điểm an toàn, sẵn sàng tiếp đón các đại 

biểu Quốc hội cho kỳ họp thứ hai, Quốc hội khoá XV và nhân dân từ các miền 

đất nước. 

 Bộ Y tế trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của Ủy ban nhân dân các 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Sở Y tế và đơn vị liên quan./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BCĐ PCD COVID-19 Quốc gia (để báo cáo); 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Các Thứ trưởng (để p/h chỉ đạo); 

- Các Vụ, Cục: DP, MTYT, TT-TĐKT, VPB; 

- Tổ Công tác đặc biệt của BYT tại BV HN Việt Đức; 

- UBND Quận Hoàn Kiếm (để p/hợp); 

- Sở Y tế TP. Hà Nội, TT KSBT TP. Hà Nội; 

- Các bệnh viện: E, ĐHY Hà Nội, Nhi TW, Thanh 

Nhàn, Đức Giang, Hà Đông (để p/h); 

- Lưu: VT, KCB. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trường Sơn 
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