
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NINH THUẬN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /UBND-VXNV 
V/v xác minh vụ việc, làm rõ 

trách nhiệm theo phản ánh 

của Ban Chỉ đạo phòng 

chống dịch Covid-19 

 huyện Ninh Phước 

           Ninh Thuận, ngày       tháng 11 năm 2021 

                      
                   Kính gửi:  Sở Y tế. 

 

 

Theo báo cáo của các cơ quan chức năng, hiện nay quy trình giao - nhận các 

ca nghi nhiễm Covid-19 giữa các bệnh viện và Trung tâm y tế chưa có sự đồng 

bộ, thống nhất, chặt chẽ (vụ việc bàn giao ca nghi nhiễm giữa Bệnh viện Sài Gòn-

Phan Rang và Trung tâm y tế huyện Ninh Phước, dẫn đến nguy cơ lây nhiễm dịch 

ra cộng đồng, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, UBND các 

huyện, thành phố và các cơ quan liên quan khẩn trương xác minh vụ việc, rà soát, 

chấn chỉnh lại quy trình giao - nhận các ca nghi nhiễm Covid-19 giữa các cơ sở y 

tế với nhau và giữa cơ sở y tế với Ban điều hành cách ly y tế tập trung đảm bảo 

thống nhất, đồng bộ, chặt chẽ, an toàn, tuyệt đối không để tình trạng ca nghi 

nhiễm Covid-19 sau khi đã phát hiện lại không được quản lý, giám sát theo quy 

định.  

Đồng thời Sở Y tế khẩn trương yêu cầu Bệnh viện Sài Gòn-Phan Rang và 

Trung tâm y tế huyện Ninh Phước báo cáo cụ thể việc bàn giao ca nghi nhiễm vào 

ngày 3-4/11/2021 theo phản ánh của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 

huyện Ninh Phước; phân tích chính xác nguyên nhân, trách nhiệm của từng đơn 

vị, báo cáo cụ thể cho UBND tỉnh trước ngày 17/11/2021./. 
 

 

 

 

Nơi nhận:                          
- Như trên; 

- CT, PCT UBND tỉnh NLB; 

- Bộ CHQS tỉnh; 

- Sở Nội vụ; 

- Huyện ủy, UBND các huyện,TP; 

- TTYT các huyện, TP; 

- VPUB: LĐ; 

- Lưu: VT, VXNV.   NNN 

   

               KT. CHỦ TỊCH 

              PHÓ CHỦ TỊCH 
 

  

Nguyễn Long Biên 
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