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Kính gửi: Cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh 
 

Thực hiện Công văn số 124/BYT-KCB ngày 07 tháng 01 năm 2021 của Bộ 

Y tế về việc tăng cường đánh giá bệnh viện, phòng khám theo Bộ tiêu chí an toàn 

Phòng chống dịch COVID-19, Sở Y tế yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh triển 

khai đánh giá cơ sở an toàn phòng chống dịch COVID-19 như sau: 

A. Nội dung đánh giá 

1. Đối với các cơ sở khám chữa bệnh có giường bệnh: Thực hiện đánh giá 

theo Quyết định 3088/QĐ-BYT ngày 16 tháng 7 năm 2020 của Bộ Y tế về việc 

Ban hành bộ tiêu chí Bệnh viện an toàn phòng chống dịch COVID-19 và các dịch 

bệnh viêm đường hô hấp cấp.  

Các đơn vị khám chữa bệnh có giường bệnh thực hiện đánh giá các nội dung 

của Bộ tiêu chí, nhập kết quả đánh giá vào phần mềm trực tuyến của Bộ Y tế theo 

đường dẫn http://covid19.chatluongbenhvien.vn.  

2. Đối với các cơ sở khám chữa bệnh không có giường bệnh: Thực hiện 

đánh giá theo Quyết định 4999/QĐ-BYT ngày 01 tháng 12 năm 2020 của Bộ Y tế 

về việc Ban hành Bộ tiêu chí Phòng khám an toàn phòng chống dịch COVID-19 

và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp. 

- Đối với Trạm Y tế xã/phường/thị trấn, Phòng khám đa khoa khu vực: Giám 

đốc Trung tâm Y tế huyện/thị xã/thành phố chịu trách nhiệm triển khai, đánh giá; 

đăng ký danh sách các Trạm Y tế trên địa bàn mình quản lý theo hướng dẫn tại 

Công văn số 6301/BYT-KCB ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Y tế về việc 

đăng ký kê khai thông tin Trạm Y tế, phòng khám cho việc đánh giá phòng khám 

an toàn phòng chống dịch (đính kèm công văn), để Bộ Y tế cung cấp tài khoản 

truy cập đánh giá và báo cáo trên phần mềm trực tuyến tại đường dẫn  

http://cosoyte.vn.  

- Đối với Phòng khám đa khoa, Phòng khám chuyên khoa ngoài công lập; 

Các cơ sở khám chữa bệnh khác: Hiện tại đơn vị không có tài khoản để đánh giá, 

báo cáo trên phần mềm trực tuyến. Các đơn vị tự đánh giá nội dung của Bộ tiêu 

chí (đính kèm Bộ tiêu chí) và báo cáo bằng văn bản về Sở Y tế; Sở Y tế sẽ cung 

cấp tài khoản truy cập đánh giá và báo cáo trên phần mềm trực tuyến tại đường 

dẫn http://cosoyte.vn cho các đơn vị. 

Sau khi có tài khoản đăng nhập trên phần mềm báo cáo trực tuyến tại đường 

dẫn http://cosoyte.vn, đề nghị các đơn vị tiến hành tự đánh giá nội dung Bộ tiêu 

chí an toàn phòng chống dịch COVID-19.  
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3. Các cơ sở Y tế không tham gia khám chữa bệnh: thực hiện đánh giá 

theo Quyết định 189/QĐ-BCĐ ngày 03/10/2020 của Ban chỉ đạo phòng chống 

dịch COVID-19 tỉnh về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng, chống 

lây nhiễm COVID-19 tại nơi làm việc.    

B. Hình thức và thời hạn báo cáo: 

Yêu cầu các đơn vị tự đánh giá Bộ tiêu chí theo định kỳ hàng tháng trên 

phần mềm báo cáo trực tuyến (đối với các đơn vị đã có tài khoản đăng nhập báo 

cáo), hoàn thành trước ngày 30 của tháng. Nếu đơn vị không đánh giá, quá ngày 

30 của tháng, phần mềm báo cáo trực tuyến sẽ tự động chuyển trạng thái Cơ sở y 

tế không an toàn; Sở Y tế sẽ xem như đơn vị chưa thực hiện đảm bảo an toàn 

phòng chống dịch COVID-19.  

Kết quả tự đánh giá phải gửi bằng văn bản về Sở Y tế trước ngày 30 hàng 

tháng để tổng hợp báo cáo Ban chỉ đạo Phòng chống dịch tỉnh. 

*Lưu ý: Trong quá trình triển khai đánh giá Bộ tiêu chí an toàn phòng chống 

dịch COVID-19, yêu cầu đơn vị chú ý những tồn tại của tháng trước để tiến hành 

khắc phục vào tháng sau. 

Nhận được công văn này, yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai công tác 

đánh giá cơ sở khám chữa bệnh an toàn theo Bộ tiêu chí an toàn Phòng chống 

dịch COVID-19.  

Sau ngày 20/01/2021 Sở Y tế sẽ tiến hành kiểm tra việc thực hiện. Cơ sở nào 

không tự đánh giá và báo cáo định kỳ hành tháng, xem như cơ sở đó không an 

toàn phòng chống COVID-19 và không được tiếp tục hoạt động./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Giám đốc (báo cáo); 

- Lưu: VT, NVY. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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