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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Phối hợp thường trực cấp cứu đảm bảo công tác y tế phục vụ tổ chức Lễ hội Chợ
Phong lưu Khâu Vai tỉnh Hà Giang năm 2022 và đón Bằng công nhận di sản văn
hoá phi vật thể quốc gia
Thực hiện Kế hoạch số 126/KH-SYT, ngày 19/4/2022 của Sở Y tế tỉnh Hà
Giang về đảm bảo y tế phục vụ tổ chức Lễ hội Chợ Phong lưu Khâu Vai tỉnh Hà
Giang năm 2022 và đón Bằng công nhận di sản văn hoá phi vật thể quốc gia;
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang xây dựng Kế hoạch Phối hợp thường
trực cấp cứu đảm bảo công tác y tế phục vụ tổ chức Lễ hội Chợ Phong lưu Khâu
Vai tỉnh Hà Giang năm 2022 và đón Bằng công nhận di sản văn hoá phi vật thể
quốc gia như sau:
I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM
1. Thời gian: Từ ngày 25/4/2022 đến hết ngày 27/4/2022.
2. Địa điểm: Tại Sân vận động huyện Mèo Vạc và xã Khâu Vai – Huyện
Mèo Vạc – tỉnh Hà Giang.
II. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
1. Trực Lãnh đạo Bệnh viện
+ Ngày 25/4/2022: ThsBs. Đỗ Văn Nghĩa
- TP. KHTH : 0912336377
+ Ngày 26/4/2022: BsCKII. Nguyễn Quốc Dũng - PGĐ. BV : 0912037480
+ Ngày 27/4/2022: DsCKII. Nguyễn Đức Dũng - PGĐ. BV : 0943605688
2. Đội cấp cứu lưu động thường trực tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh
+ Bs. Bùi Đình Tuấn
- Khoa YHCT
: 0983444560
+ ĐDV. Trần Phương Kính
- Khoa Cấp cứu : 0946036188
+ Lái xe. Ngô Phạm Hiện
- Phòng HCQT
: 0914568797
* Ghi chú:
- Chuẩn bị đầy đủ hộp chống sock, bộ nội khí quản…
- Đội cấp cứu lưu động thường trực 24/24 giờ sẵn sàng tiếp nhận các
trường hợp khám, cấp cứu và hỗ trợ các tuyến khi có đề xuất.
3. Phòng HCQT: Bố trí 01 xe cứu thương thường trực cấp cứu lưu động.
4. Các khoa, phòng
- Các kíp thường trực: Có mặt tại vị trí trực 24/24h, sẵn sàng tiếp nhận,
khám, cấp cứu người bệnh, không được gây phiền hà, khó khăn cho người bệnh.
- Tiếp nhận khám, xử lý cho tất cả người bệnh đến cấp cứu, nghiêm cấm
việc từ chối cấp cứu, khám chữa bệnh. Trường hợp cấp cứu chưa có thẻ BHYT,
chưa có tiền viện phí, yêu cầu tiếp nhận cấp cứu trước, hoàn chỉnh thủ tục hành
chính sau, báo cáo trực lãnh đạo biết và cho ý kiến chỉ đạo.
5. Khoa Dược

Đảm bảo cung ứng đủ thuốc và VTYTTH phục vụ người bệnh.
6. Khoa Kiểm soát Nhiễm khuẩn
Đảm bảo đủ cơ số dụng cụ, săng, gạc…
7. Khoa Huyết học Truyền máu
Đảm bảo cung ứng đủ máu và các chế phẩm máu theo quy định.
8. Phòng CNTT&TT: Đảm bảo duy trì, ổn định hệ thống mạng nội bộ. Xử
trí kịp thời khi có sự cố.
Trên đây là Kế hoạch Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang phối hợp thường
trực cấp cứu đảm bảo công tác y tế phục vụ tổ chức Lễ hội Chợ Phong lưu Khâu
Vai tỉnh Hà Giang năm 2022 và đón Bằng công nhận di sản văn hoá phi vật thể
quốc gia. Yêu cầu các khoa, phòng, cá nhân có tên nghiêm túc triển khai thực
hiện nhiệm vụ được phân công./.
Nơi nhận:
- Sở Y tế Hà Giang;
- Ban Giám đốc;
- Đăng Website Bệnh viện;
- Lưu: VT, KHTH.
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