
Đoàn đã đi thăm, chốt kiểm soát dịch số 4 Thị trấn 
Lăng Cô, chốt chặn khu phong tỏa tạm thời theo Chỉ thị 16 
của Thủ tướng Chính phủ tại thôn Phước An, thôn Phước 
Lộc (xã Lộc Tiến), Tổ dân phố 6 (thị trấn Phú Lộc) và các 
khu cách ly tập trung (T2-Trường 23 Bộ Quốc phòng, T3-
Trường Công thương và T4-Trường bồi dưỡng cán bộ 
Tài chính).

Tại các chốt và khu cách ly tập trung, đoàn đã được 
nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ chốt chặn có 
bao nhiêu người, nhân khẩu trong khu phong tỏa, tình hình 
cung cấp hậu cần cho người dân vùng phong tỏa cũng như 
tình hình hoạt động của Đội liên ngành và các vi phạm của 
người dân trong vùng phong tỏa. Tình hình cách ly, quản 
lý theo dõi sức khỏe người dân trong khu cách ly, dịch vụ y 
tế đáp ứng công tác cấp cứu-sinh đẻ cũng như những khó 
khăn vướng mắc cần tháo gỡ tại khu cách ly.

Sau khi nghe báo cáo, các đồng chí Lãnh đạo đánh 
giá cao việc thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn của 
cơ quan chuyên môn tại các chốt và khu cách ly. Đồng 

NGÀY VI CHẤT DINH DƯỠNG 
(1-2/6/2021)

Vi chất dinh dưỡng rất cần thiết cho quá trình 
phát triển, tăng trưởng về thể lực, tầm vóc và trí 
tuệ, góp phần quan trọng để nâng cao sức khỏe 
và sức đề kháng cho cơ thể

Thông điệp truyền thông Ngày Vi chất dinh 
dưỡng (1-2/6/2021)

Để phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng, 
toàn dân hãy thực hiện:

1. Sử dụng đa dạng, phối hợp nhiều loại thực 
phẩm cho bữa ăn hàng ngày; Khuyến khích lựa 
chọn và sử dụng thực phẩm có tăng cường vi 
chất dinh dưỡng.

2. Cho trẻ bú sớm, nuôi trẻ hoàn toàn bằng 
sữa mẹ trong 6 tháng đầu và tiếp tục cho trẻ bú 
sữa mẹ cùng với ăn bổ sung hợp lý đến 24 tháng 
tuổi hoặc lâu hơn.

3. Sử dụng các thực phẩm giàu vi chất dinh 
dưỡng cho bữa ăn bổ sung của trẻ; thêm mỡ hoặc 
dầu ăn để tăng hấp thu vitamin A, vitamin D.

4. Cho trẻ trong độ tuổi uống vitamin A liều cao 
2 lần/năm, bà mẹ sau sinh trong vòng một tháng 
uống một liều vitamin A.

5. Trẻ từ 24 đến 60 tháng tuổi uống thuốc tẩy 
giun 2 lần/năm. Thực hiện vệ sinh ăn uống, vệ 
sinh cá nhân, vệ sinh môi trường phòng chống 
nhiễm giun.

6. Phụ nữ tuổi sinh đẻ, phụ nữ có thai cần 
uống viên sắt/axit folic hoặc viên đa vi chất theo 
hướng dẫn.

Ngày 1-2 tháng 6, hãy cho trẻ trong độ tuổi uống 
vitamin A theo hướng dẫn của trạm y tế xã/phường.

(Theo công văn số 296/VĐ-PEM, 
ngày 7/5/2021)

THĂM, TẶNG QUÀ ĐỘNG VIÊN CÁC 
LỰC LƯỢNG PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 

LIÊN NGÀNH TRỰC CHỐT VÀ CÁC
KHU CÁCH LY TẬP TRUNG

Ngày 18/5/2021 Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp 
với các đơn vị: Bệnh viện Trung ương Huế, Công an tỉnh và 
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã đi thăm, tặng quà và động 
viên lực lượng liên ngành. Tham gia đoàn gồm có: PGS.
TS Trần Kiêm Hảo - Giám đốc Sở Y tế, GS.TS. Phạm Như 
Hiệp - TUV, Giám đốc BVTW Huế, Thượng tá Nguyễn Thanh 
Tuấn - Ủy viên TVTU,  Giám đốc Công an tỉnh và Đ/c Nguyễn 
Thanh Hải - TUV, Viện trưởng Viện KSND tỉnh cùng các đồng 
chí lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị trực thuộc. 

PGS.TS Trần Kiêm Hảo - Giám đốc Sở Y tế 
thăm và động viên các y bác sĩ tại khu cách ly T4

thời đã thăm hỏi động viên các lực lượng tại chốt và khu 
cách ly, khắc phục những khó khăn tạm thời để hoàn 
thành tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo phương châm: 
Công an truy vết, Y tế dịch tễ, Quân đội cách ly và các 
lực lượng khác hỗ trợ. Thay mặt các chốt và khu cách 
ly, đại diện Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh cám ơn những tình 
cảm quý báu và những sự ủng hộ vật chất hết sức kịp 
thời của Lãnh đạo các ngành và hứa sẽ phối hợp chặt 
chẽ các ban, ngành thực hiện nhiệm vụ cao cả hơn đó 
là giữ vững những thành quả của công tác phòng chống 
dịch COVID-19 trên địa bàn toàn tỉnh như những đợt dịch 
trước đây với tinh thần cảnh giác cao độ, quyết chiến 
quyết thắng dịch COVID-19./. 

Tin ảnh: Nguyễn Lê Tâm, Quang Trung

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT - SỞ Y TẾ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ



NHỮNG ĐIỀU CẦN THỰC HIỆN TRONG PHÒNG CHỐNG COVID-19

2 GIÁO DỤC SỨC KHỎE

Theo các chuyên gia nghiên cứu về COVID-19, 
một biến thể virus corona được xác định, đã xuất hiện 
tại Ấn Độ, được các chuyên gia y tế xếp vào loại virus 
“quá nguy hiểm hay đáng quan ngại”. Hiện tại, các 
biến chủng này đã có mặt tại Việt Nam. Để dự phòng, 
các nhà khoa học, Tổ chức Y tế Thế giới, Bộ Y tế Việt 
Nam đề nghị mỗi chúng ta cần nghiêm túc thực hiện 
những việc sau:

1. Làm chậm sự lây lan
Đeo khẩu trang che kín mũi và miệng của bạn để 

bảo vệ bản thân và những người khác.
Giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét với những người 

không sống cùng bạn.
Tiêm vắc-xin COVID-19 khi có vắc-xin cho bạn.
Tránh đám đông và những không gian trong nhà 

kém thông gió.
Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước. Sử 

dụng dung dịch sát trùng tay nếu không có xà phòng 
và nước.

Khai báo y tế.
2. Đeo khẩu trang
Mọi người từ 2 tuổi trở lên nên đeo khẩu trang ở nơi 

công cộng.
Giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét, đặc biệt là nếu bạn 

ở gần những người không sống cùng nhà.
Nếu trong nhà bạn có người mà CDC địa phương 

cho cách ly tại nhà, mọi người trong nhà nên thực hiện 
các biện pháp phòng ngừa bao gồm đeo khẩu trang để 
tránh lây bệnh cho người khác.

Rửa tay hoặc dùng dung dịch sát trùng tay trước khi 
đeo khẩu trang.

Đeo khẩu trang che mũi và miệng và giữ chắc khẩu 
trang dưới cằm của bạn.

Đeo khẩu trang vừa khít vào hai bên mặt, đeo vòng 
treo qua tai hoặc cột dây phía sau đầu.

Nếu bạn phải liên tục điều chỉnh khẩu trang, có ng-
hĩa là khẩu trang không vừa khớp thì có thể cần tìm 
một loại hoặc thương hiệu khẩu trang khác. Đảm bảo 
rằng bạn có thể thở dễ dàng.

Bắt buộc phải đeo khẩu trang trên máy bay, xe buýt, 
tàu hỏa và các hình thức giao thông công cộng khác.

Bên trong nhà bạn, tránh tiếp xúc gần với người bệnh.
Nếu có thể, hãy duy trì khoảng cách 6 feet hoặc 2 

mét giữa người bị bệnh và những người sống cùng 
nhà. Hãy nhớ rằng một số người không có triệu chứng 
có thể có khả năng lây truyền vi-rút. Giữ khoảng cách 
với người khác là điều rất quan trọng đối với những 
người có nguy cơ cao mắc bệnh nặng.

3. Hãy Tiêm Chủng
Bạn nên tiêm vắc-xin COVID-19 khi có vắc-xin 

cho bạn.
Tránh đám đông và những nơi thông gió kém.
Bạn có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 cao khi ở nơi 

đông người như nhà hàng, quán bar, trung tâm thể 
thao hoặc rạp chiếu phim.

Tránh không gian trong nhà không có không khí 
trong lành, ngoài trời càng nhiều càng tốt. Nếu ở trong 
nhà, hãy đưa không khí trong lành vào bằng cách mở 
cửa và cửa sổ, nếu có thể.

4. Rửa tay thường xuyên
Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước 

trong tối thiểu 20 giây đặc biệt là sau khi đến khu vực 
công cộng hoặc sau khi xì mũi, ho hoặc hắt hơi.

Điều đặc biệt quan trọng là cần rửa tay:
- Trước khi ăn hoặc chuẩn bị đồ ăn.
- Trước khi chạm vào mặt.
- Sau khi đi vệ sinh.
- Sau khi rời khỏi khu vực công cộng.
- Sau khi xì mũi, ho hoặc hắt hơi.
- Sau khi cầm khẩu trang của bạn.
- Sau khi thay bỉm.
- Sau khi chăm sóc người bệnh.
- Sau khi chạm vào động vật hoặc thú nuôi.
- Nếu không có xà phòng và nước, sử dụng dung 

dịch sát trùng tay có chứa ít nhất 60% cồn. Xoa dung 
dịch đều ra toàn bộ bàn tay và chà hai tay vào nhau 
cho đến khi khô.

5. Tránh chạm vào mắt, mũi và miệng bằng tay 
chưa rửa sạch

Che miệng khi ho và hắt hơi.
Nếu đang đeo khẩu trang: bạn có thể ho hoặc hắt 

hơi vào khẩu trang của mình. Đeo khẩu trang sạch, 
mới ngay khi có thể và rửa tay.

Nếu đang không đeo khẩu trang, hãy:
- Luôn luôn che miệng và mũi bằng khăn giấy khi 

bạn ho hoặc hắt hơi hoặc sử dụng bên trong khuỷu tay 
và không khạc nhổ.

- Vứt khăn giấy đã sử dụng vào thùng rác.
- Rửa tay ngay bằng xà phòng và nước trong ít nhất 

20 giây. Nếu không có sẵn nước và xà phòng, hãy vệ 
sinh tay bằng dung dịch sát trùng tay có chứa ít nhất 
60% cồn.

6. Vệ sinh và khử trùng
Vệ sinh hàng ngày các bề mặt tiếp xúc thường 

xuyên. Bao gồm bàn, tay nắm cửa, công tắc đèn, 
mặt kệ bếp, tay nắm, bàn làm việc, điện thoại, bàn 
phím, phòng vệ sinh, vòi nước và bồn rửa.

Nếu có người mắc bệnh hoặc có kết quả xét ng-
hiệm dương tính với COVID-19, hãy khử trùng các 
bề mặt tiếp xúc thường xuyên bằng nước sát khuẩn. 
Nếu bề mặt bị bẩn, hãy làm sạch bằng chất tẩy rửa 
hoặc xà phòng và nước trước khi khử trùng.

7. Theo dõi sức khỏe hàng ngày
Cảnh giác với các triệu chứng. Theo dõi sốt, ho, 

hụt hơi hoặc các triệu chứng khác của COVID-19. 
Đặc biệt quan trọng nếu bạn đang chạy việc vặt thiết 
yếu, tới văn phòng hoặc nơi làm việc và ở các môi 
trường khó có thể giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét 
với người khác.

Đo thân nhiệt nếu thấy các triệu chứng diễn tiến.
Không đo thân nhiệt trong vòng 30 phút sau khi 

tập thể dục hoặc uống thuốc có thể làm hạ thân nhiệt 
của quý vị như acetaminophen.

Làm theo hướng dẫn của CDC nếu các triệu 
chứng tiến triển./.

                           TS.BS. Nguyễn Đức Hoàng,
Hội Tim Mạch TT Huế - BVTW Huế



TIÊM PHÒNG CHO BÀ MẸ MANG THAI
CÓ THỂ GIÚP TRẺ KHÔNG NHIỄM COVID-19

Trong một nghiên cứu mới từ Trung tâm Y tế Beth 
Israel Deaconess (BIDMC), các chuyên gia đã đánh 
giá khả năng sinh miễn dịch của vắc- xin COVID-19 
mRNA ở phụ nữ mang thai và cho con bú được tiêm 
vắc xin COVID-19 Pfizer/Moderna. Các nhà nghiên 
cứu phát hiện ra rằng cả hai loại vắc- xin đều kích hoạt 
phản ứng miễn dịch ở phụ nữ mang thai và cho con 
bú. Tuy nhiên, phụ nữ mang thai và cho con bú không 
được đưa vào thử nghiệm hiệu quả của vắc xin Pha 3; 
do đó, dữ liệu về tính an toàn của vắc xin và khả năng 
sinh miễn dịch còn hạn chế.

Các nhà khoa học đã tiến hành nghiên cứu trên 
103 phụ nữ, tuổi từ 18-45, được tiêm vắc-xin mRNA 
COVID-19 (54% tiêm Pfizer; 46% tiêm Moderna). Kết 
quả cho thấy, mức độ tương tự về chức năng kháng 
thể do vắc-xin và phản ứng của tế bào T ở tất cả phụ 
nữ không mang thai, đang mang thai và cho con bú 
sau liều vắc-xin thứ hai. Ngoài ra, phụ nữ mang thai và 
không mang thai được tiêm vắc- xin mRNA đều phát 
triển các phản ứng miễn dịch phản ứng chéo chống lại 
các biến thể COVID-19 B.1.1.7 và B.1.351.

Theo các nhà nghiên cứu, các kháng thể tạo ra 
từ vắc-xin trong cả máu cuống rốn trẻ sơ sinh và sữa 
mẹ cho thấy rằng, việc tiêm phòng cho bà mẹ mang 
thai có thể bảo vệ trẻ sơ sinh khỏi nhiễm COVID-19. 
Trong tương lai, nghiên cứu nên tập trung vào việc xác 
định thời điểm tiêm chủng để tối ưu hóa việc cung cấp 
kháng thể qua nhau thai và sữa mẹ cho trẻ sơ sinh.

 (Theo sciencedaily.com, 13/5/2021) 

NGƯỜI NHIỄM HIV TĂNG NGUY CƠ 
MẮC VÀ TỬ VONG DO COVID-19

Giống như một số tình trạng sức khỏe nhất định bao 
gồm ung thư, tiểu đường và huyết áp cao, nghiên cứu 
mới cho thấy HIV/AIDS làm tăng nguy cơ mắc và tử 
vong do COVID-19.

Các nhà nghiên cứu từ Đại học Y Penn State đã 
đánh giá dữ liệu từ 22 nghiên cứu trước đó của 21 triệu 
người tham gia ở Bắc Mỹ, Châu Phi, Châu Âu và Châu 
Á; phát hiện ra rằng, những người sống chung với HIV 
có nguy cơ nhiễm SARS-CoV-2 cao hơn 24% và nguy 
cơ tử vong liên quan đến COVID-19 cao hơn 78% so 
với những người không có HIV.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, khoảng 38 triệu người 
trên thế giới sống chung với HIV/AIDS. Một số tình 
trạng sẵn có như: Huyết áp cao, tiểu đường, bệnh phổi 
tắc nghẽn mãn tính (COPD) và bệnh thận mãn tính… 
cũng thường gặp ở những người nhiễm HIV/AIDS. 
Điều này có thể góp phần làm tăng mức độ nghiêm 
trọng của các trường hợp mắc COVID-19.

Phát hiện này hỗ trợ thêm hướng dẫn hiện tại của 
Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, nên 
ưu tiên những người nhiễm HIV được tiêm vắc-xin 
COVID-19.

 (Theo Drugs 5/2021)

TIẾT LỘ CÁC TRIỆU CHỨNG ÍT ĐƯỢC 
BIẾT ĐẾN CỦA TĂNG HUYẾT ÁP

Tăng huyết áp làm tăng nguy cơ đau tim, đột quỵ và 
tử vong. Nhưng những người bị tăng huyết áp có thể 
sống trong nhiều năm mà không hề biết rằng mình mắc 
bệnh. Điều này rất nguy hiểm. Các chuyên gia cảnh 
báo. Theo các bác sĩ, vấn đề huyết áp cao thường liên 
quan đến khuynh hướng gia đình có người tăng huyết 
áp, tiếp xúc lâu dài với căng thẳng, uống rượu và các 
đặc điểm lối sống không lành mạnh khác (ví dụ, ít vận 
động). 4 dấu hiệu chính của tăng huyết áp là: Khó thở 
(nghẹt thở), đau đầu, chóng mặt và sương mù não (tình 
trạng mất tập trung hay có cảm giác mơ hồ về những 
gì mà bản thân đang cố gắng thực hiện). Tuy nhiên, cơ 
quan Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS) khuyên bạn nên đi 
khám bác sĩ càng sớm càng tốt” nếu bạn gặp phải bất 
kỳ tình trạng nào sau đây: Nhìn mờ hoặc nhìn đôi, chảy 
máu cam thường xuyên… Theo các chuyên gia, những 
dấu hiệu này (đặc biệt khi kèm theo đau đầu) có thể 
cho thấy huyết áp có thể trên 140/90.   

Huyết áp cao có thể làm hỏng các mạch máu nhỏ 
trong thận, dẫn đến suy giảm chức năng thận và gây 
ra một số triệu chứng:  Mệt mỏi, sưng mắt cá chân, 
bàn chân hoặc bàn tay, tăng đi tiểu vào ban đêm, ngứa 
da. Khi xuất hiện các tình trạng này người bệnh cần đi 
khám để xác định tình trạng sức khỏe và mức độ tổn 
thương của cơ thể.                         

   (Theo MDF 2021)
                         

TRÀ XANH CÓ THỂ GIÚP LÀM GIẢM HUYẾT ÁP
Mới đây, các nhà khoa học Đại học California tại 

Irvine (UCI) và Đại học Copenhagen ở Đan Mạch cho 
biết, chất chống oxy hóa trong trà xanh có tác dụng làm 
thư giãn mạch máu, do đó làm giảm huyết áp.  

Trà xanh được coi là một trong những thức uống 
lành mạnh nhất và chứa một trong những lượng chất 
chống oxy hóa cao. Các hóa chất tự nhiên được gọi 
là polyphenol trong trà được cho là có tác dụng chống 
viêm và chống ung thư. Catechin là chất chống oxy hóa 
được cho là giúp ngăn ngừa tổn thương tế bào.

Catechin là một loại hợp chất phenol có rất nhiều 
trong trà, có hoạt tính chống oxy hóa mạnh, đặc biệt 
là đối với epigallocatechin-3-gallate (EGCG). GS-TS. 
Geoff Abbott, Trường Y UCI cho biết, catechin giúp 
kích hoạt một kênh kali đặc biệt, gọi là KCNQ5. Kênh 
kali KCNQ5 hiện hữu trong các cơ trơn của mạch, là 
những cơ nằm trong các mạch máu. Khi các cơ trơn co 
lại, huyết áp tăng, còn khi cơ trơn thư giãn, huyết áp sẽ 
giảm. Việc kích hoạt KCNQ5 có tác dụng làm thư giãn 
các cơ này. Tốt nhất nên uống trà ở nhiệt độ khoảng 35 
độ C, sẽ làm tăng sự kích hoạt của KCNQ5. Tuy nhiên, 
những người yêu thích trà đá không cần phải lo ngại. 
GS Abbott cho biết: Bất kể uống trà đá hay trà nóng, 
nhiệt độ này cũng đều đạt được sau khi uống trà, vì 
nhiệt độ cơ thể con người là khoảng 37 ° C. Vì vậy, chỉ 
đơn giản bằng cách uống trà, đã giúp kích hoạt các đặc 
tính có lợi, hạ huyết áp trà.

 (Theo MNT 3/2021)
                                                  VK (tổng hợp)
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TÀI LIỆU KHÔNG KINH DOANH

KIỂM TRA CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 
PHỤC VỤ BẦU CỬ QUỐC HỘI KHOÁ XV VÀ ĐẠI BIỂU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP
Ngày 20/5/2021, Đoàn kiểm tra có đồng chí Nguyễn Thanh 

Bình - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và PGS.TS 
Trần Kiêm Hảo - Giám đốc Sở Y tế cùng các thành viên tham 
gia đã đến kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 sẵn 
sàng phục vụ bầu cử Quốc Hội khoá XV và Đại biểu hội đồng 
nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại thị xã Hương Thuỷ 
và huyện Phú Vang. Tại các điểm kiểm tra đoàn đã được nghe 
báo cáo tình hình phòng chống dịch Covid-19 tại các khu cách 
ly y tế, các khu công nghiệp trên địa bàn. Công tác quản lý, rà 
soát người về từ vùng dịch và các phương án tình huống cụ thể  
phòng chống dịch trong ngày diễn ra bầu cử. Đồng chí Nguyễn 
Thanh Bình - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao công tác 
chuẩn bị và các phương án phòng chống dịch Covid-19  phục 
vụ công tác bầu cử. Cần lưu ý khử khuẩn khu vực bầu cử, bố trí 
quạt thông gió, thực hiện giãn cách, sắp xếp phân luồng, quét 
mã QR trên phần mềm Huế-S khi tham gia bầu cử . Đảm bảo 
người dân được thực hiện quyền công dân của mình. Chuẩn bị 
phương án cho các đối tượng F1, F2 đang cách ly cũng được 
bỏ phiếu. Thực hiện thùng phiếu phụ cho các khu vực đang 
giãn cách, đảm bảo tuân thủ luật bầu cử, nhưng vẫn đảm bảo 
công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19./.

Quang Trung

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ KIỂM TRA  CÔNG TÁC PHÒNG 
CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI CƠ SỞ SẢN XUẤT 

KINH DOANH, KHU CÔNG NGHIỆP  
Thực hiện công văn 3836/CV-BCĐ ngày 10/5/2021 của Ban 

chỉ đạo Quốc gia phòng, chống Covid-19 về tăng cường phòng 
chống dịch Covid-19  tại cơ sở sản xuất kinh doanh trong khu, 
khu công nghiệp. Ngày 15/5/2021, PGS.TS Trần Kiêm Hảo - 
Giám đốc Sở Y tế đã đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch 
Covid-19 tại nhà máy HBI khu công nghiệp Phú Bài và công ty 
MYV Sơn Hà khu công nghiệp Phú Đa.

Tại buổi làm việc, đại diện công ty HBI và công ty MYV 
Sơn Hà khu công nghiệp Phú Đa đã báo cáo về hoạt động 
của công ty cũng như việc thực hiện 10 tiêu chí an toàn phòng 
chống Covid-19. Các công ty đã thực hiện thành lập Ban chỉ 
đạo phòng dịch của công ty; khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt, 
phun khử khuẩn mỗi ca làm việc, tiến hành giãn cách trong 
sản xuất; có phương án chia ca làm việc, hạn chế tiếp xúc 
tránh lây lan chéo và phương án cách ly trong trường hợp 
phát hiện ca bệnh trong công ty. Các công ty đã bố trí các tấm 
chắn ngăn tiếp xúc tại khu vực ăn uống tập thể của nhân viên 
và công nhân. Giám đốc Sở Y tế yêu cầu các công ty thực 
hiện giãn cách 1 m đối với các phân xưởng có nhiều công 
nhân, các cán bộ và công nhân có dấu hiệu ho, sốt cần phải 
cách ly tại nhà và cho xét nghiệm ngay; đồng thời chuẩn bị các 

phương án cách ly cục bộ nếu có ca bệnh, kê khai y tế trung 
thực và thực hiện nghiêm túc giãn cách trong công ty.

 Quang Trung

TẬP HUẤN TRỰC TUYẾN TRIỂN KHAI NÂNG CẤP
PHẦN MỀM QUẢN LÝ VĂN BẢN VÀ ĐIỀU HÀNH

Ngày 14/5/2021, Sở Y tế tổ chức tập huấn trực tuyến triển 
khai nâng cấp phần mềm Quản lý văn bản và Điều hành. Tham 
dự lớp tập huấn là các lãnh đạo và cán bộ công chức, viên chức, 
cán bộ phụ trách CNTT, văn thư đến từ các đơn vị trực thuộc 
Sở Y tế. Tại các điểm cầu, các học viên được các giảng viên 
của Cổng thông tin Điện tử Thừa Thiên Huế, Trung tâm công 
nghệ thông tin Tỉnh, cán bộ phụ trách CNTT Sở Y tế  hướng dẫn 
các quy trình nghiệp vụ sử dụng trên phần mềm, cách khai thác 
sử dụng các chức năng của phần quản trị hệ thống Quản lý văn 
bản Điều hành trên mạng Internet.

Sau tập huấn, các học viên được nắm bắt những thông tin 
và nhanh chóng tiếp cận được phần mềm và ứng dụng vào 
quản lý, điều hành cũng như thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, 
giúp trao đổi, lưu trữ, tìm kiếm, xử lý thông tin, giải quyết và quản 
lý văn bản đi, đến. Qua đó, tạo môi trường làm việc hiệu quả, 
nhanh chóng, chính xác, tiết kiệm thời gian và chi phí. Xây dựng 
tác phong làm việc chất lượng, hiệu quả, tạo sự thay đổi tích cực 
trong các quy trình xử lý thông tin, chỉ đạo điều hành công việc 
trong đơn vị, góp phần thực hiện cải cách hành chính./.             

   Trà My

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ GIÁM ĐỐC 
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Ngày 12/5/2021, tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, 

đồng chí Lê Viết Bắc, Phó Giám đốc Sở Y tế đã trao Quyết 
định bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 
tỉnh. Tại buổi lễ, Trưởng phòng tổ chức Sở Y tế đã công bố 
quyết định số 409/QĐ-SYT ngày 11/5/2021 của Giám đốc Sở 
Y tế về việc  bổ nhiệm ông Hoàng Văn Thám, giữ chức vụ Phó 
Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh kể từ ngày 12/ 5/ 
2021. Thời hạn bổ nhiệm là 05 năm.

Đồng chí Lê Viết Bắc - Phó Giám đốc Sở Y tế chúc mừng 
tân Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, đồng thời 
nhấn mạnh trong thời gian vừa qua Trung tâm đã làm tốt chức 
năng, nhiệm vụ trong công tác phòng chống bệnh dịch, nhất 
là dịch bệnh Covid-19, đồng chí hy vọng trong thời gian tới 
khi có thêm Phó giám đốc mới Trung tâm tiếp tục phát huy 
tốt hơn nữa những kết quả đã đạt được, hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ được giao. Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí 
Hoàng Văn Thám gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo Sở Y tế, Trung 
tâm Kiểm soát bệnh tật đã tín nhiệm và bổ nhiệm vào vị trí 
quản lý, lãnh đạo, đồng chí hứa sẽ cố gắng học hỏi, đáp ứng 
yêu cầu trên cương vị mới và cùng với Ban Giám đốc, toàn 
thể cán bộ cơ quan phát huy những thành tích đạt được, vượt 
qua khó khăn, xây dựng đơn vị ngày càng phát triển./.              

Phương Huy


