
BỘ Y TẾ 

CỤC QUẢN LÝ 

KHÁM, CHỮA BỆNH 

 

Số:           /KCB-PHCN&GĐ 
V/v tăng cường phòng chống dịch 

Covid-19 đối với người khuyết tật 

KHẨN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày      tháng 5  năm 2021 

 

             Kính gửi:  ………………………………………………………. 

(Gọi tắt là các đơn vị, có danh sách gửi công văn đính kèm) 

Hiện nay, trước diễn biến phức tạp của bệnh viêm đường hô hấp cấp do 

SARS-CoV-2 (COVID-19), nhiều tỉnh/thành phố trong cả nước có bệnh nhân 

mắc COVID-19 trong cộng đồng. Để tăng cường và nâng cao hiệu quả của công 

tác phòng, chống dịch COVID-19 đối với người dân nói chung, người khuyết 

tật, người cao tuổi, các đối tượng giám định, đối tượng bắt buộc chữa bệnh tâm 

thần nói riêng, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế (Cục QLKCB) đề nghị 

các đơn vị chỉ đạo các cơ sở Khám, chữa bệnh-Phục hồi chức năng (PHCN); Cơ 

sở giám định; Cơ sở bắt buộc chữa bệnh bệnh tâm thần; Cơ sở Bảo trợ xã hội; 

Cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng; Các cơ sở chăm 

sóc PHCN đối với người cao tuổi, nạn nhân chất độc hóa học/dioxin và các cơ 

sở trực thuộc có liên quan khác tiếp tục triển khai các nội dung sau: 

1. Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch 

COVID-19, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế và của địa 

phương, các văn bản hướng dẫn chuyên môn về phòng chống dịch của Bộ Y tế 

và của Cục QLKCB. 

2. Thường xuyên cập nhật thông tin về phòng chống dịch COVID-19 trên 

cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế và trang Web: kcb.vn để kịp thời triển khai 

thực hiện. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ: Phòng Phục 

hồi chức năng và Giám định, Cục QLKCB, Bộ Y tế; SĐT: 02462732102 để 

được hướng dẫn.           

Trân trọng cảm ơn./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam (để b/c); 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Các Thứ trưởng (để b/c); 

- VP Bộ LĐTBXH (để p/h chỉ đạo); 

- Các Phó Cục trưởng (để biết); 

- Lưu: VT, PHCN&GĐ. 

CỤC TRƯỞNG 

Phó trưởng tiểu ban điều trị - Ban chỉ đạo 

quốc gia phòng chống dịch COVID-19 

 

 

 

 

 

Lương Ngọc Khuê 



 

PHỤ LỤC 

Ban hành kèm theo công văn số        /KCB-PHCN&GĐ ngày     /3/2020  

của Cục QLKCB 

Danh sách gửi Công văn: 

1. Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế, 

2. Sở Y tế các tỉnh/Thành phố trực thuộc trung ương; Các cơ sở Phục hồi chức 

năng, Giám định Y khoa; Giám định pháp y, Giám định Pháp y tâm thần, 

3. Cục  Bảo trợ xã hội, Cục Người có công, Bộ LĐTBXH, 

4. Văn phòng Ủy Ban quốc gia về người khuyết tật, 

5. Văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa 

học sau chiến tranh ở Việt Nam (Văn phòng 701)  

6. Văn phòng Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam; Hội PHCN Việt 

Nam. 
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