
  

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc Thành lập Cơ sở điều trị bệnh nhân Covid -19 số 2 

 của thành phố Phúc Yên để phòng, chống dịch COVID-19 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ PHÚC YÊN 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm ngàv 21/11/2007; 

Căn cứ Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30/9/2010 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm về áp dụng 

biện pháp cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch; 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009 và các văn bản hướng dẫn; 

Căn cứ Luật trưng mua, trưng dụng tài sản năm 2008 và các văn bản hướng 

dẫn; 

Căn cứ Nghị định số 71/2002/NĐ-CP ngày 23/7/2002 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh tình trạng khẩn cấp trong trường hợp có 

thảm họa lớn, dịch bệnh nguy hiểm; 

Căn cứ Nghị định số 129/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ giao 

chỉ tiêu huy động ngành y tế khi có chiến tranh và tình trạng khẩn cấp; 

Căn cứ Quyết định số 159/QĐ-BCĐQG ngày 29/4/2020 của Ban chỉ đạo quốc 

gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 ban hành kế hoạch thiết lập BVDC điều trị 

bệnh nhân COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 1942/QĐ-BYT ngày 04/5/2020 của Bộ Y tế ban hành mô 

hình tổ chức, hoạt động BVDC điều trị bệnh nhân COVID-19; 

Căn cứ Văn bản số 4113/BỴT-KTỈTC ngày 02/8/2020 của Bộ Y tế Hướng dẫn 

triển khai Bệnh viện dã chiến, tổ chức khu cách ly; số 3835/BYT-KHTC ngày 

10/5/2021 của Bộ Y tế Hướng dẫn xây dựng kế hoạch giường bệnh và thiết lập Bệnh 

viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19; 

Căn cứ Quyết định số 2626/QĐ-BYT ngày 28/5/2021 của Bộ Y tế vệ việc ban 

hành danh mục nhu cầu trang thiết bị, vật tư tiêu hao và thuốc thiết yếu của các khu 

vực điều trị cách ly người bệnh Covid-19; 

Căn cứ các Thông báo của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc: Thông báo số 203/TB/TU ngày 

03/5/2021 về Kết luận của Ban thường vụ Tỉnh ủy về triển khai các biện pháp quyết 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ PHÚC YÊN 

 

Số:           /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Phúc Yên, ngày         tháng       năm 2021 
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liệt phòng, chống dịch bệnh COVID-19; số 256-TB/TƯ ngày 26/5/2021 Kết luận của 

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-

19 trên địa bàn tỉnh; số 270-TB/TU ngày 01/6/2021 thông báo nhanh ý kiến của 

Thường trực Tỉnh uỷ về triển khai các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; 

Căn cứ Kịch bản số 4022/KB-BCĐ ngày 26/5/2021 của Ban chỉ đạo công tác 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh ứng phó với các tình huống xảy ra trong phòng 

chống dịch Covid-19 (cấp độ 3: số người mắc từ 20-1000 người); 

Căn cứ Phương án số 4298/PA-UBND về Phương án dự phòng thành lập cơ sở 

điều trị bệnh nhân Covid-19 cấp huyện ngày 03/6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh 

Phúc; 

Căn cứ Văn bản số 1567/SYT-TCCB của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc ngày 

07/06/2021 về việc hướng dẫn xây dựng phương án trình thành lập dự phòng Cơ sở 

điều trị bệnh nhân Covid-19; 

Xét Phương án số 187/PA-TTYT ngày 26/11/2021 của TTYT thành phố về việc 

Phương án thiết lập Cơ sở điều trị bệnh nhân Covid -19 quy mô 120 giường bệnh 

thành phố Phúc Yên; 

Theo đề nghị tại tờ trình số 445/TTr-TTYT ngày 26/11/2021 của Trung tâm Y tế 

thành phố về phê duyệt phương án thiết lập Cơ sở điều trị bệnh nhân Covid-19 quy 

mô 120 giường bệnh của thành phố Phúc Yên. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Thành lập Cơ sở điều trị bệnh nhân Covid -19 thành phố Phúc 

Yên số 2 để phòng, chống dịch COVID-19, bao gồm các nội dung sau: 

1. Tên gọi: Cơ sở điều trị bệnh nhân Covid -19  số 2 thành phố Phúc Yên 

2. Trụ sở: Sử dụng cơ sở vật chất Khu điều trị nội trú - Trung tâm Y tế thành 

phố Phúc Yên - Trạm Y tế phường Trưng Trắc 

3. Địa chỉ: Số 5, ngõ 3 - Đường Trần Hưng Đạo - Trưng Trắc - Phúc Yên - 

Vĩnh Phúc. 

4. Quy mô, biên chế 

- Quy mô: 120 giường bệnh. (viết tắt là 120 GB) 

- Biên chế: huy động nhân lực 94 người, cụ thể như sau: 

 + Trung tâm Y tế thành phố: 10 cán bộ 

 + Bệnh viện ĐKKV Phúc Yên: 30 (5 bác sĩ, 25 điều dưỡng, y sỹ, KTV) 

 + Bệnh viện K74: 20 (5 bác sĩ, 15 điều dưỡng, y sỹ, KTV) 

 + Bệnh viện Giao thông vận tải VP: 20 (3 bác sĩ, 17 điều dưỡng, y sỹ, 

KTV) 

 + Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt Phúc Yên: 4 cán bộ    
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     + Công an thành phố: 06 cán bộ  

     + Dân quân phường Trưng Trắc: 04 cán bộ 

5. Lãnh đạo Cơ sở 

Cơ sở điều trị bệnh nhân Covid -19 số 2 thành phố Phúc Yên có Giám đốc và 

01 Phó Giám đốc. 

- Giám đốc Cơ sở điều trị bệnh nhân Covid -19 số 2 thành phố là người đứng 

đầu đơn vị (do Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố kiêm nhiệm), chịu trách nhiệm 

trước UBND thành phố, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 thành phố, 

Giám đốc Sở Y tế và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Cơ sở điều trị bệnh 

nhân Covid -19 thành phố; Phó Giám đốc là người được Giám đốc phân công phụ 

trách một hoặc một số lĩnh vực công tác; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Cơ sở 

điều trị bệnh nhân Covid -19 thành phố về lĩnh vực công tác được phân công. 

- Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc, Phó giám đốc Cơ sở điều trị bệnh 

nhân Covid -19 số 2 thành phố Phúc Yên do Chủ tịch UBND thành phố Phúc Yên 

quyết định; việc khen thưởng, kỷ luật và thực hiện các chế độ, chính sách đối với 

lãnh đạo Cơ sở điều trị bệnh nhân Covid-19 thành phố thực hiện theo quy định hiện 

hành. 

6.Cơ cấu tổ chức bộ máy của Cơ sở điều trị bệnh nhân Covid -19 số 2:  

a) Khu điều hành, hành chính: 

Gồm các chức năng Kế hoạch nghiệp vụ - Điều dưỡng; Hành chính, hậu cần, 

tài vụ. 

b) Khu các bộ phận chuyên môn, gồm: 

- Bộ phận tiếp đón và phân loại người bệnh; 

- Bộ phận Hồi sức cấp cứu; 

- Bộ phận Chăm sóc, điều trị bệnh nhân không triệu chứng; 

- Bộ phận Chăm sóc, điều trị bệnh nhân mức độ nhẹ; 

- Bộ phận Cách ly chờ ra viện; 

- Bộ phận Cận lâm sàng, dược, kiểm soát nhiễm khuẩn. 

c) Khu các bộ phận khác: 

- Nhà ăn; 

- Nơi nghỉ ngơi cho người phục vụ; 

- Nơi lưu giữ chất thải y tế (thuộc Kiểm soát nhiễm khuẩn); 

- Bảo vệ, an ninh, trật tự. 

Các khu trong Cơ sở điều trị bệnh nhân Covid -19 số 2 thành phố được bố trí 

theo nguyên tắc một chiều, tương đối tách biệt, phòng chống lây nhiễm chéo; thuận 

tiện cho việc chăm sóc và điều trị cùng lúc nhiều người bệnh Covid-19; hoạt động 

theo chức năng, nhiệm vụ chuyên môn; được bố trí nhân lực phù hợp, đáp ứng các 
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yêu cầu cơ bản về các phương tiện, máy móc, dụng cụ, vật tư tiêu hao, phương tiện 

phòng hộ cá nhân, hóa chất khử khuẩn. 

7.Cơ sở điều trị bệnh nhân Covid -19 thành phố số 2 được sử dụng con dấu, 

sử dụng tài khoản Trung tâm y tế thành phố để giao dịch hoạt động. 

Điều 2. Chức và nhiệm vụ của Cơ sở điều trị bệnh nhân Covid -19 số 2:  

1. Chức năng: Cơ sở điều trị bệnh nhân Covid-19 số 2 quy mô 120 GB có tư 

cách pháp nhân, có chức năng tổ chức thu dung, điều trị, cách ly người bệnh bị bệnh 

viêm đường hô hấp cấp tính do SARS-CoV-2 (Covid-19) gây ra trên địa bàn thành 

phố. 

2. Nhiệm vụ của Cơ sở điều trị bệnh nhân Covid-19 số 2 cấp thành phố: 

- Tổ chức thường trực, cấp cứu, thu dung, điều trị triệt để người bệnh bị bệnh 

viêm đường hô hấp cấp tính do SARS-CoV-2 gây ra theo phân tuyến điều trị tại địa 

phương, nhằm giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên. 

- Triển khai cách ly, điều trị, quản lý ca bệnh, đảm bảo an toàn cho nhân viên y 

tế, người nhà người bệnh và cộng đồng theo quy định. 

- Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tại cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 số 2 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Ban Giám đốc của Cơ sở điều trị bệnh nhân Covid -19 số 2: 

          - Chịu trách nhiệm vận hành, tiếp nhận khám và điều trị các bệnh nhân COVID-

19 thành phố 

-  Chủ trì và phối hợp với Công an thành phố, UBND phường Trưng Trắc đảm 

bảo an ninh, trật tự cho Cơ sở điều trị bệnh nhân Covid -19. 

- Đảm bảo đầy đủ nhân lực cơ cấu, số lượng cán bộ phục vụ tại cơ sở điều trị; 

Đảm bảo đầy đủ vật tư Y tế, thuốc, hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm theo hướng dẫn 

tại Quyết định số 2626/QĐ-BYT ngày 28/5/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Danh 

mục nhu cầu trang thiết bị, vật tư tiêu hao và thuốc thiết yếu của các khu vực điều trị 

bệnh nhân Covid-19;  

- Dự trù đầy đủ nguồn kinh phí cho hoạt động của khu điều trị Covid-19 trình 

cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy đinh của pháp luật. 

- Chủ trì ký hợp đồng xử lý rác thải phát sinh tại cơ sở điều trị với đơn vị có 

chức năng xử lý rác thải y tế; thực hiện thu gom, phân loại, xử lý rác thải y tế theo 

đúng quy định. 

- Chỉ đạo các bộ phận hành chính chốt số công tơ điện và nước sinh hoạt sử 

dụng hàng tháng;  

- Tổ chức mua thuốc, vật tư, phương tiện phòng hộ, sinh phẩm y tế theo đúng 

quy định của pháp luật. Danh mục mua theo đúng hướng dẫn của Sở Y tế Vĩnh Phúc 

và BCĐ thành phố phê duyệt.  
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3. Công an thành phố chủ trì, bố trí nhân lực phối hợp với Cơ sở điều trị bệnh 

nhân Covid -19 số 2, phường Trưng Trắc đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở và xung 

quanh khu vực. 

4. Ban Chỉ huy quân sự thành phố: phối hợp với Văn phòng HĐND & UBND 

thành phố bàn giao số giường, chăn , chiếu vào Cơ sở điều trị số 2; Bố trí địa điểm 

khám tuyển nghĩa vụ quân sự tại Trưng Trắc sang địa điểm mới. 

5. Văn phòng HĐND & UBND thành phố: 

- Chịu trách nhiệm tổng hợp, đôn đốc nhiệm vụ của các cơ quan tham gia 

khung vận hành Cơ sở điều trị bệnh nhân Covid -19 số 2.  

- Tham mưu các văn bản chỉ đạo, điều hành của Ban chỉ đạo và UBND thành 

phố về công tác điều chuyển, theo dõi sau xuất viện, chuyển bệnh nhân vào Cơ sở 

điều trị bệnh nhân Covid -19 thành phố. 

- Xây dựng dự toán và tổ chức sửa chữa, mua sắm các hạng mục tại Phụ lục 6, 

Phụ lục 4 của PA 187/PA-TTYT. 

- Giao đc Phạm Văn Thủy - Phó trưởng phòng Nội vụ phối hợp với BCH Quân 

sự thành phố bố trí, bàn giao cho Ban Giám đốc Cơ sở điều trị Covid-19 số 2 đủ số 

giường, chiếu, chăn. 

6. Phòng Tài chính - Kế hoạch: thẩm định, bố trí vốn, thanh quyết toán các 

hạng mục theo Phương án số 187/PA-TTYT của TTYT thành phố trình UBND thành 

phố phê duyệt từ nguồn ngân sách thành phố. 

7. Phòng Tài nguyên và Môi trường: Kiểm tra, giám sát Cơ sở điều trị bệnh 

nhân Covid -19 số 2 thực hiện công tác đảm bảo công tác vệ sinh môi trường và xử lý 

rác thải y tế. 

8. Phòng Văn hóa & Thông tin và Trung tâm Văn hóa - Thông tin Thể thao: 

Chịu trách nhiệm hướng dẫn Cơ sở điều trị bệnh nhân Covid -19 số 2 tuyên truyền nội 

quy, qui chế điều trị, cách ly, phòng, chống dịch bệnh, hướng dẫn kê khai y tế, thực 

hiện Thông điệp 5K. 

9. UBND phường Trưng Trắc: tăng cường tuyên truyền phòng chống dịch bệnh 

và làm tốt công tác tư tưởng để người dân đồng thuận và ủng hộ, không kỳ thị, phản 

ứng về Cơ sở điều trị bệnh nhân Covid -19 số 2 trên địa bàn; chỉ đạo Công an 

phường, các ban ngành đoàn thể và TDP tại địa điểm trên để tổ chức tốt về an ninh 

trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường ngoài cơ sở điều trị; phối hợp các đơn 

vị có liên quan bố trí địa điểm làm việc cho Trạm y tế Trưng Trắc. 

           Cơ sở điều trị bệnh nhân Covid -19 số 2 thành phố giải thể khi hoàn thành 

nhiệm vụ. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14 giờ 00, 26/11/2021. 

 



6 
 

Chánh Văn phòng HĐND&UBND thành phố, Trưởng các phòng, ban, đơn vị: 

Tài chính - Kế hoạch, Công an thành phố, BCH Quân sự thành phố, Phòng TN-MT, 

Phòng VH&TT, Trung tâm VH-TTTT, Trung tâm Y tế thành phố, Giám đốc Cơ sở 

điều trị bệnh nhân Covid -19 số 2 thành phố; Chủ tịch UBND phường Trưng Trắc; 

Trưởng các phòng, ban, ngành và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi 

hành./. 

 
Nơi nhận: 

- Tỉnh ủy; 

- BCĐ Covid -19 tỉnh (b/c); 

- Sở Y tế (b/c); 

- TT Thành ủy, HĐND TP (b/c); 

- CT, CPCP UBND thành phố; 

- UBND các xã, phường; 

- Như Điều 4 (t/h); 
- Lưu: VT, VP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phan Tiến Dũng  
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