
UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ Y TẾ  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /SYT-NVY   Bình Định, ngày       tháng 10 năm 2021 

V/v cho phép làm việc ngoài giờ tại 

các phòng khám đa khoa tư nhân 

 
 

 

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Sở 
 

 

Thực hiện Công văn số 6511/UBND-VX ngày 14/10/2021 của UBND 

tỉnh về việc cho phép các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoạt động trở lại để đảm 

bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 (đính kèm); 

Sở Y tế đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thực hiện một số nội dung sau: 

1. Thông báo đến tất cả công chức, viên chức, người lao động (kể cả 

người đang hợp đồng lao động ngắn hạn) đang làm việc tại đơn vị được phép 

hành nghề ngoài giờ hành chính tại các Phòng khám đa khoa tư nhân trên địa 

bàn tỉnh. 

Thời gian thực hiện: Kể từ 12h ngày 15/10/2021. 

2. Tuyên truyền, phổ biến, yêu cầu nhân viên y tế trong quá trình hành 

nghề cần thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch COVID-19 nhằm 

đảm bảo không để mầm bệnh xâm nhập vào cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc 

gây lây nhiễm chéo trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

3. Xử lý nghiêm các trường hợp nhân viên y tế vi phạm các quy định về 

phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định của Pháp luật. 

 

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
   

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Tỉnh ủy; 

- TT HĐND tỉnh;  (báo cáo) 

- UBND tỉnh; 

- BHXH tỉnh (phối hợp); 

- UBND các huyện, Tx, Tp; 

- Phòng Y tế các huyện, Tx, Tp; 

- BVĐK Hòa Bình; BV Bình Định; 

- Các PKĐK tư nhân trên địa bàn tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, Văn phòng, Thanh tra Sở; 

- Trang TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, NVY.  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Quang Hùng 
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