
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /SYT-NVYD Lạng Sơn, ngày       tháng 3 năm 2022 

V/v hỗ trợ chăm sóc, điều trị cho đối 

tượng bị nhiễm COVID-19 tại cơ sở 

Bảo trợ xã hội tỉnh 
 

                

 

                           Kính gửi:  

                                          - Sở Lao động thương binh và xã hội; 

                                          - Trung tâm Y tế huyện Gia; 

             - Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh. 

 

 Trên cơ sở Công văn số 298/SLĐTBXH-BTXHTE ngày 4/3/2022 của Sở 

lao động thương binh và xã hội về việc phối hợp hỗ trợ chăm sóc, điều trị cho 

đối tượng bị nhiễm COVID-19 tại Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh. 

 Sở Y tế giao Trung tâm Y tế huyện Bình Gia thực hiện, như sau: 

         - Cử  01 Tổ cán bộ y tế ( 01 bác sĩ và 02 điều dưỡng) hỗ trợ công tác điều 

trị các trường hợp bị mắc COVID-19 hiện đang nuôi dưỡng, chăm sóc tại Cơ sở 

Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh từ ngày 06//03/2022. 

         - Chuyển bệnh nhân COVID-19 diễn biến nặng cần điều trị tại bệnh viện 

theo phân tầng của Bộ Y tế. 

          - Thuốc kháng virus điều trị bệnh nhân COVID-19: căn cứ nhu cầu tại chỗ 

phối hợp với Y tế tại cơ sở Bảo trợ xã hội dự trù qua Phòng Nghiệp vụ Y-Dược 

Sở Y tế để phân bổ. 

          Đề nghị Sở lao động thương binh và xã hội chỉ đạo Cơ sở Bảo trợ xã hội 

tổng hợp tỉnh bố trí chỗ ăn nghỉ cho Tổ công tác trong quá trình tăng cường hỗ 

trợ. 

         Nhận được văn bản đề nghị Trung tân Y tế huyện Bình Gia triển khai thực 

hiện./. 

 
 

Nơi nhận:     
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- UBND thành phố Lạng Sơn (Ph/h); 

- Trung tâm KSBT; 

- Phòng:TTCB;NVYD;KHTC; 

- GĐ Sở ( B/c); 

- Các PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, NVYD. 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Tùng 
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