
BỆNH VIỆN ĐA KHOA BẠC LIÊU TIẾP  

ĐOÀN KIỂM TRA LIÊN NGÀNH VỀ PHÒNG, CHỐNG  

DỊCH BỆNH COVID-19  

 

Thực hiện Quyết định số 599/QĐ-BCĐ ngày 18/5/2021 của Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bạc Liêu về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên 

ngành về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Chiều ngày 

02/6/2021, Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh đã tổ chức kiểm tra việc thực hiện các qui 

định về phòng, chống dịch COVID-19 tại Bệnh viện ĐK Bạc Liêu. Tiếp Đoàn Kiểm 

tra, về phía Bệnh viện có: 

- Ông Mã Quốc Thiện – Giám đốc Bệnh viện; 

- Ông Nguyễn Ích Tuấn- Phó Giám đốc; 

- Ông Nguyễn Chí Thanh- Phó Giám đốc; 

- Ông Trần Quốc Sử- Phó Giám đốc; 

- Ông Hồ Sĩ Đức- TP. Kế hoạch tổng hợp; 

- Ông Âu Dương Từ- TP. Hành chánh quản trị; 

- Bà Nguyễn Thúy Phương- PTP. Quản lý chất lượng; 

- Bà Lê Thị Thùy Linh- PTP. Điều dưỡng; 

- Bà Hồ Ngọc Hương- TK. Xét nghiệm; 

- Ông Trần Văn Hòa- TK. Khám bệnh; 

- Ông Nguyễn Văn Ký- TK. Kiểm soát nhiễm khuẩn. 

Về phía Đoàn kiểm tra có: 

- Ông Nguyễn Văn Ngay, Chánh Thanh tra, Sở Y tế, Phó Trưởng đoàn; 

- Bà Nguyễn Thị Phương Kiều, Chánh Thanh Tra, Sở Công thương, Phó 

Trưởng đoàn; 

- Ông Nguyễn Văn Thòn, Phó Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ, Công 

an tỉnh, Phó Trưởng đoàn; 

- Ông Lý Vỹ Triều Dương, Trưởng phòng Quản lý Du lịch- Thể dục thể thao, 

Sở Văn hóa, thông tin, Thể thao và Du lịch, thành viên; 

- Ông Lưu Văn Hoàng, Phó Chánh Thanh tra, Sở Giao thông vận tải, thành 

viên; 

- Ông Lê Quốc Hội, Phó Trưởng phòng Quản lý khoa học và công nghệ, Sở 

Giáo dục, Khoa học và Công nghệ, thành viên; 



- Ông Trần Thanh Tùng, Phó Giám đốc, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, 

thành viên; 

- Ông Huỳnh Thanh Tuấn, Phó Trưởng phòng Lao động việc làm- Giáo dục 

nghề nghiệp thuộc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, thành viên; 

- Bà Thạch Thị Lan Chi, Thanh tra viên, Sở Y tế, thành viên; 

- Ông Trần Thanh Tùng, Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế, thành 

viên; 

- Ông Nguyễn Tuấn Anh, Trưởng khoa Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, 

thư ký.  

Qua kiểm tra, đánh giá Đoàn kiểm tra ghi nhận Bệnh viện ĐK Bạc Liêu đạt 

“BỆNH VIỆN AN TOÀN” theo Quyết định số 3088/QĐ-BYT ngày 16 tháng 7 

năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Bộ tiêu chí an toàn phòng, chống 

dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp. Bệnh viện đã và đang 

thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 như: tổ chức sàng lọc-

phân luồng, đo thân nhiệt, bố trí dung dịch rửa tay sát khuẩn, nhắc nhở, giám sát việc  

đeo khẩu trang đối với người bệnh và thân nhân nuôi bệnh. Đặc biệt là yêu cầu tất 

cả nhân viên, khách đến Bệnh viện, người bệnh và thân nhân nuôi bệnh phải thực 

hiện khai báo y tế hàng ngày trên ứng dụng Vietnam Health Declaration khi đến làm 

việc hoặc khám và điều tri tại Bệnh viện; phát loa tuyên truyền nâng cao ý thức 

người dân về thực hiện thông điệp 5K; chuẩn bị phòng cách ly tạm thời và khu cách 

ly điều trị COVID-19 theo đúng qui định của Bộ Y tế. 

Ông Nguyễn Văn Ngay, Chánh Thanh tra, Sở Y tế, Phó Trưởng Đoàn kiểm 

tra liên ngành tỉnh đánh giá cao công tác chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên của Ban 

Giám đốc Bệnh viện và lãnh đạo các khoa/phòng. Qua đó cũng đề nghị lãnh đạo 

Bệnh viện tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19, 

không lơ là, chủ quan trước dịch bệnh. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, hướng 

dẫn, phổ biến nâng cao nhận thức về chấp hành các qui định của pháp luật phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19, góp phần tích cực trong công tác chăm sóc, bảo vệ và 

nâng cao sức khỏe nhân dân.  

Đoàn kiểm tra đề nghị Ban Giám đốc Bệnh viện, Ban Chỉ đạo phòng, chống 

dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp của Bệnh viện quan tâm 

hơn nữa đối với các dịch vụ bên ngoài như: Căn tin, siêu thị,…để đảm bảo tuyệt đối 

an toàn không có ca mắc cũng như lây nhiễm COVID-19 trong Bệnh viện. 

Ông Mã Quốc Thiện, Giám đốc Bệnh viện thay mặt Bệnh viện ghi nhận các 

ý kiến đóng góp của Đoàn và hứa sẽ tiếp tục quan tâm chỉ đạo thường xuyên, liên 



tục công tác phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp 

đảm bảo Bệnh viện an toàn tuyệt đối, không xảy ra lây nhiễm chéo trong Bệnh viện 

đúng theo chỉ đạo của Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 và các 

dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp của Tỉnh Bạc Liêu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Một số hình ảnh của Đoàn kiểm tra liên ngành về phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19 tại Bệnh viện ĐK Bạc Liêu. 

 

Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh thực hiện đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, khai 

báo y tế ở khu vực sàng lọc, phân luồng. 



 

 

 



 

 

 



 

BS.CK2. Mã Quốc Thiện, Giám đốc BVĐK Bạc Liêu (người ngồi bên trái) - 

Ông Nguyễn Văn Ngay, Chánh Thanh tra, Sở Y tế, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra liên 

ngành tỉnh (người ngồi bên phải) 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 


