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 HUYỆN MAI SƠN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /UBND-VP 
V/v xây dựng kế hoạch, phương 

án tổ chức trạm y tế lưu động tại 

xã, phường, thị trấn 

Mai Sơn, ngày 13 tháng 9 năm 2021 

Kính gửi:   
- Trung tâm y tế; 

- Bệnh viện đa khoa huyện; 
- UBND các xã, thị trấn. 

 

 Thực hiện Công văn số 2037/SYT-NVYD ngày 10/9/2021 của Sở Y tế 

tỉnh Sơn La về về xây dựng mô hình Trạm y tế lưu động tại các vùng giãn cách 

xã hội theo Chỉ thị 16 để đáp ứng tình hình dịch bệnh COVID-19 (có văn bản 

kèm theo). 

Chủ tịch UBND huyện có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Giao Trung tâm Y tế huyện  

- Chủ trì, phối hợp với Bệnh viện đa khoa huyện, UBND các xã, thị trấn 

tham mưu cho UBND huyện xây dựng kế hoạch, phương án tổ chức trạm y tế 

lưu động tại xã, thị trấn để sẵn sàng cho tình huống xuất hiện các ca lây nhiễm 

(nếu có) trong cộng đồng . 

- Làm đầu mối tổ chức triển khai tổ chức trạm y tế lưu động theo kế hoạch 

được phê duyệt. 

- Tổ chức tập huấn, hướng dẫn chuyên môn cho đội ngũ cán bộ y tế và các 

lực lượng dự kiến tham gia làm việc tại trạm y tế lưu động. 

- Đảm bảo nhân lực, trang thiết bị, hậu cần và các điều kiện cần thiết để 

triển khai (Cụ thể nhân lực tại trạm y tế lưu động: Tối thiểu 05 nhân viên y tế, 

trong đó có ít nhất 01 bác sỹ phụ trách, còn lại là điều dưỡng và các nhân viên y 

tế khác; có tối thiểu 01 nhân viên y tế nắm rõ địa bàn dân cư được giao). 

2. Giao Bệnh viện đa khoa huyện 

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ phối hợp với Trung tâm Y tế huyện hướng 

dẫn công tác khám chữa bệnh và quyết toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y 

tế cho cán bộ làm việc tại Trạm y tế lưu động; Xem xét bố trí phương tiện vận 

chuyển bệnh nhân khi có yêu cầu, trưng dụng. 

- Gửi quyết định thành lập các Trạm y tế lưu động tổng hợp chi phí khám 

bệnh, chữa bệnh cho cơ quan bảo hiểm xã hội huyện để phối hợp thực hiện. 

- Quyết toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với cơ quan bảo hiểm 

xã hội theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam. 
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- Cung ứng thuốc thiết yếu, vật tư y tế cho Trạm y tế lưu động theo đúng 
quy định. 

3. Giao UBND các xã, thị trấn 

Chủ động phối hợp với Trung tâm Y tế, bệnh viện đa khoa huyện xây 
dựng kế hoạch, phương án tổ chức trạm y tế lưu động tại xã, phường, thị trấn để 

sẵn sàng cho tình huống xuất hiện các ca lây nhiễm (nếu có) trong cộng đồng. 

Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lãnh đạo UBND huyện; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- Lưu: VT, (Th 01). 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

 
 
 

Nguyễn Thị Kim Oanh 
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