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Sơn La, ngày    tháng    năm 2021 

 

Kính gửi: Các Khoa, phòng trực thuộc bệnh viện. 

 

Thực hiện Công văn số 3016/SYT-VP ngày 16/12/2021 của Sở Y tế về việc 

cung cấp thông tin y tế. 

Nhằm tăng cường thực hiện các nhiệm vụ được giao trong công tác bảo vệ, 

chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân, kiểm soát tốt kiểm soát dịch bệnh Nghị 

quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về thích ứng, an toàn, linh 

hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19. Bệnh viện Y Dược cổ truyền yêu 

cầu các viên chức và người lao động thực hiện các nội dung sau: 

1. Rà soát, chấn chỉnh công tác cung cấp thông tin y tế; thực hiện nghiêm các 

quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin theo quy định; phân công nhiệm vụ 

đồng chí Giám đốc Cầm Thị Hương - Bác sỹ CKII, Người phát ngôn cơ quan y tế 

theo đúng quy định; Các khoa, phòng chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông 

tin. 

2. Chủ động, kịp thời cung cấp thông tin chính xác, minh bạch về công tác y 

tế; đảm bảo cung cấp thông tin cho báo chí thường xuyên và đột xuất theo các quy 

định hiện hành. 

3. Phân công đồng chí Lò Thanh Huyền - Điều dưỡng CKI, Phụ trách phòng 

Quản lý chất lượng là cán bộ đầu mối theo dõi, nắm bắt thông tin để kịp thời phát 

hiện, xử lý những thông tin không đúng sự thật, tin đồn làm ảnh hưởng tiêu cực 

đến công tác y tế. Trường hợp vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo để xử lý. 

4. Xử lý nghiêm các cá nhân cung cấp thông tin không đúng sự thật, thông 

tin chưa được kết luận hoặc phê duyệt của cơ quan, cá nhân người có thẩm quyền. 

 Yêu  cầu các khoa, phòng nghiêm túc triển khai thực hiện./.  

 

                                       GIÁM ĐỐC  

 

 

  

                

                                                                                                              Cầm Thị Hương    

 

 

 

 

Nơi nhận: 

- Ban Giám đốc; 

- Các khoa, phòng; 

- Đăng lên website bệnh viện 

- Lưu: VT, QLCL. 
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