
UBND TỈNH VĨNH PHÚC 

SỞ Y TẾ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:                 /SYT-NVYD 

V/v tổ chức thực hiện giám sát bệnh 

COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế 

tại Văn bản số 11042/BYT-DP  

ngày 29/12/2021 

Vĩnh Phúc, ngày 29 tháng 12 năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Các đơn vị Y tế trên địa bàn tỉnh. 

   

Thực hiện Văn bản số 11042/BYT-DP ngày 29/12/2021 của Bộ Y tế về 

việc điều chỉnh định nghĩa ca bệnh COVID-19 (sao gửi kèm theo Văn bản này); 

Sở Y tế - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19 tỉnh đề nghị các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, 

thành phố và yêu cầu các đơn vị y tế thực hiện nội dung sau: 

 1. Đề nghị các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố 

chỉ đạo, tổ chức thực hiện giám sát bệnh COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế 

tại Văn bản số 11042/BYT-DP ngày 29/12/2021 và các văn bản khác có liên 

quan theo đúng quy định. 

 2. Yêu cầu các đơn vị Y tế trên địa bàn tỉnh 

 - Tổ chức thực hiện giám sát bệnh COVID-19 theo đúng nội dung đã 

được Bộ Y tế hướng dẫn tại Văn bản số 11042/BYT-DP ngày 29/12/2021 và các 

văn bản khác có liên quan. 

 - Giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh chủ trì, hướng dẫn, tập huấn cho 

Trung tâm Y tế các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan triển 

khai thực hiện giám sát bệnh COVID-19 theo đúng quy định. 

 Sở Y tế đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp triển khai thực hiện./. 
  

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (để b/c); 

- Ban Chỉ đạo PCDB COVID-19 tỉnh; 

- Như Kính gửi; 

- GĐ, các PGĐ Sở Y tế; 

- Các phòng CM Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVYD. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đặng Văn Hải 

HỎA TỐC 
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