
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ LAO ĐỘNG -  THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /SLĐTBXH-BTXHTE 

V/v 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 

         Lạng Sơn, ngày    tháng  3 năm 2022 

                                

Kính gửi: Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn. 

 

Ngày 03/3/2022, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được Công 

văn số 72/CSBTXHTH-HCTH của Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Lạng 

Sơn về việc đề nghị hỗ trợ chăm sóc, điều trị đối tượng bị mắc Covid – 19 tại Cơ 

sở.  

Trước diễn biến dịch Covid - 19 đang diễn ra hết sức phức tại tại cộng 

đồng nói chung cũng như tại Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp nói riêng, để đảm 

bảo công tác điều trị và chăm sóc cho đối tượng đang được nuôi dưỡng tại Cơ sở 

Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh đang bị nhiễm Covid – 19 được kịp thời,  

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị Sở Y tế phối hợp chỉ đạo, thực 

hiện một số nội dung cụ thể như sau: 

1. Chỉ đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh phối hợp thực hiện tiếp nhận các bệnh 

nhân Covid – 19 của Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp vào điều trị tại bệnh viện đa 

khoa tỉnh hoặc hỗ trợ về nhân viên y tế để thực hiện điều trị cho các nhóm đối 

tượng bị mắc Covid-19 hiện đang nuôi dưỡng, chăm sóc tại Cơ sở. 

2. Cung cấp các loại thuốc và dụng cụ phục vụ cho việc điều trị các bệnh 

nhân bị nhiễm Covid-19 tại Cơ sở. 

(Công văn số 72/CSBTXHTH-HCTH của Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp 

kèm theo). 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trân trọng đề nghị Sở Y tế quan 

tâm phối hợp chỉ đạo thực hiện. 

Trân trọng cảm ơn! 

 

Nơi nhận:                                                                    
- Như trên (PH);   

- Lãnh đạo Sở;  

- Cơ sở BTXH tổng hợp;                                                                            

- C, PCVP Sở;  

- Các phòng: KH-TC, BTXHTE; 

- Lưu: VT, BTXHTE. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Giang 
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