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KẾ HOẠCH 
Thiết lập Bệnh viện dã chiến/Bệnh viện điều trị COVID-19

trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

I. TÍNH CẤP THIẾT XÂY DỰNG BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN PHÒNG 
CHỐNG DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do COVID-19 được phát hiện lần đầu 
tiên tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào tháng 12/2019. Ngày 
31/01/2020, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã tuyên bố dịch COVID-19 là tình 
trạng y tế công cộng khẩn cấp gây quan ngại quốc tế; ngày 11/3/2020, WHO đã 
tuyên bố dịch COVID-19 là đại dịch toàn cầu, huy động cả thế giới chung tay góp 
sức vào cuộc chiến chống dịch COVID-19 với mức độ quan tâm nhất, tập trung 
vào những nỗ lực giảm thiểu thiệt hại ngay tại mỗi quốc gia. 

Tại Việt Nam, ca nhiễm COVID-19 đầu tiên được phát hiện vào ngày 
23/01/2020. Ngày 01/02/2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc (nay là 
Chủ tịch nước) ký quyết định công bố dịch truyền nhiễm tại Việt Nam thuộc 
Bệnh truyền nhiễm nhóm A, nguy cơ ở mức độ khẩn cấp toàn cầu; ngày 
01/4/2020 Thủ tướng Chính phủ công bố dịch COVID-19 toàn quốc. Tại tỉnh 
Quảng Nam, tính từ đầu mùa dịch đến ngày 26/7/2021, toàn tỉnh ghi nhận 216 
ca mắc COVID-19, từ ngày 29/4/2021 đến nay tỉnh Quảng Nam ghi nhận 98 ca 
mắc COVID-19 và từ ngày 18/7/2021 đến nay tỉnh Quảng Nam ghi nhận 60 ca 
mắc COVID-19. Dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, khó lường, biến 
chủng Delta của vi rút SAR-CoV-2 với tốc độ lây lan nhanh hơn, khả năng gây 
bệnh mạnh hơn, lan rộng nhiều địa phương, nguy cơ quá tải các cơ sở điều trị là 
hiện hữu. Vì vậy, xây dựng kế hoạch thành lập Bệnh viện dã chiến/Bệnh viện 
điều trị COVID-19 (gọi tắt là Bệnh viện) là nhiệm vụ cấp bách để đáp ứng tình 
hình dịch COVID-19 ngày càng phức tạp; đảm bảo đáp ứng được nhu cầu chăm 
sóc, điều trị số lượng lớn bệnh nhân trong tình hình dịch lan rộng, giảm tải cho 
các cơ sở y tế các tuyến, để tập trung điều trị cho các bệnh nhân nặng là một 
nhiệm vụ cấp bách để đáp ứng tình hình dịch COVID-19 ngày càng phức tạp.

Theo đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 181/TTr-SYT ngày 27/7/2021; 
Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ban hành Kế hoạch 
Thiết lập Bệnh viện dã chiến/Bệnh viện điều trị COVID-19 trên địa bàn tỉnh 
Quảng Nam như sau:

II. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH
Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007; 
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Luật trưng mua, trưng dụng tài sản ngày 03/6/2008;
Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23/11/2009;
Nghị định số 71/2002/NĐ-CP ngày 23/7/2002 của Chính phủ quy định 

chitiết thi hành một số điều của Pháp lệnh tình trạng khẩn cấp trong trường hợp 
cóthảm họa lớn, dịch bệnh nguy hiểm;

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; 

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;

Nghị định số 02/2019/NĐ-CP ngày 02/01/2019 của Chính phủ về 
Phòngthủ dân sự; và Quyết định số 371/QĐ-TTg ngày 16/3/2021 của Thủ tướng 
Chínhphủ ban hành danh mục trang thiết bị phòng thủ dân sự;

Nghị quyết số 16/NĐ-CP ngày 08/02/2021 của Chính phủ về chi phí cách 
ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch 
COVID-19; 

Quyết định số 173/QĐ-TTg ngày 01/2/2020 của Thủ tướng Chính phủ về 
công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra;

 Quyết định số 447/QĐ-TTg ngày 01/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về 
công bố dịch COVID-19;

Quyết định số 1259/QĐ-BYT ngày 20/3/2020 của Bộ Y tế về việc ban 
hành Danh mục phương tiện phòng hộ cá nhân thiết yếu của 01 khu vực điều trị 
cách ly người bệnh COVID-19 và Quyết định số 1460/QĐ-BYT ngày 30/3/2020 
về đính chính số 1259/QĐ-BYT;

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;

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;

Quyết định số 5188/QĐ-BYT ngày 14/12/2020 của Bộ Y tế về việc ban 
hành Hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV-2 trong cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh;

Quyết định số 1125/QĐ-BYT ngày 08/02/2021 của Bộ Y tế về việc ban 
hành hướng dẫn chăm sóc người bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút SARS-
COV- 2 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

Quyết định số 212/QĐ-BXD ngày 01/3/2021 của Bộ Xây dựng ban hành 
hướng dẫn xây dựng BVDC điều trị người mắc bệnh truyền nhiễm gây dịch;

Công văn số 3835/BYT-KHTC ngày 10/5/2021 của Bộ Y tế về việc V/v 
Hướng dẫn xây dựng kế hoạch giường bệnh và thiết lập Bệnh viện dã chiến điều 
trị bệnh nhân COVID-19;
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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 người bệnhCOVID-19;

Quyết định số 3416/QĐ-BYT ngày 14/7/2021 của Bộ Y tế Về việc ban 
hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 do chủng vi rút Corona mới 
(SARS-CoV-2)

Kế hoạch số 58/KH-BCĐ ngày 29/3/2020 của Ban Chỉ đạo Phòng, chống 
dịch COVID-19 cấp tỉnh Đáp ứng với từng cấp độ dịch COVID-19 trong giai 
đoạn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;

Quyết định số 4500/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh Quảng 
Nam Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch COVID-19.

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích: thiết lập Bệnh viện dã chiến/Bệnh viện điều trị COVID-19 

trực thuộc Sở Y tế để đáp ứng yêu cầu thu dung, sàng lọc, cách ly, cấp cứu, 
chăm sóc, theo dõi và điều trị cho các ca mắc COVID-19 khi tình hình dịch lan 
rộng trên địa bàn tỉnh. 

2. Yêu cầu
- Đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực và các điều kiện liên 

quan để triển khai công tác thu dung điều trị tại Bệnh viện.
- Tuân thủ phác đồ điều trị và các quy trình hiện hành liên quan đến công 

tác cách ly, chăm sóc, điều trị COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
- Tuân thủ việc thực hiện kiểm soát lây nhiễm, hạn chế nguy cơ lây nhiễm 

bệnh nhân, nhân viên y tế và cộng đồng.
- Khẩn trương đưa Bệnh viện đi vào hoạt động ngay khi có yêu cầu.
III. NỘI DUNG TRIỂN KHAI
1. Công tác chuẩn bị
- Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban ngành liên quan dự thảo kế 

hoạch thiết lập, địa điểm triển khai, quy mô giường bệnh, phương án huy động 
nguồn lực để Bệnh viện đi ngay vào hoạt động; dự kiến và lập danh sách nhân 
sự căn cứ vào định mức tuyến bệnh viện, cơ cấu các khoa, phòng, vị trí việc 
làm; dự thảo quyết định bổ nhiệm nhân sự của Bệnh viện (phòng, khoa, ban...); 
dự thảo các quyết định huy động vật chất, trang thiết bị cho Bệnh viện; phân 
công nhiệm vụ cho các đơn vị có liên quan để phối hợp.

- Tất cả các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh kể cả ngoài công lập có trách 
nhiệm lập danh sách nhân sự, đăng ký chất lượng toàn bộ trang thiết bị y tế đưa 
vào diện sẵn sàng huy động để quản lý.

- Nhân sự lãnh đạo Bệnh viện được dự kiến bổ nhiệm ngay từ khi bắt đầu 
chuẩn bị; Giám đốc Bệnh viện đề nghị Giám đốc Sở Y tế bổ nhiệm nhân sự các 
phòng, khoa, ban của Bệnh viện; chỉ đạo hoàn thiện công tác văn thư, hành chính.
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- Xây dựng kế hoạch triển khai hoạt động, phương án huy động nguồn 
lực, bảo đảm Bệnh viện phải được triển khai theo quy định.

2. Thẩm quyền quyết định thành lập Bệnh viện 
a) Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo: Ban hành Quyết định 

thành lập Bệnh viện trên cơ sở đề xuất của Giám đốc Sở Y tế, cử kiêm nhiệm 
Giám đốc và các Phó Giám đốc Bệnh viện. 

b) Giám đốc Sở Y tế ban hành Quyết định bổ nhiệm tạm thời các Trưởng, 
Phó khoa/phòng/bộ phận và điều động các viên chức, người lao động của ngành 
y tế đến công tác tại Bệnh viện theo quy định; đề xuất Trưởng Ban Chỉ đạo 
phòng, chống dịch COVID-19 bổ sung lực lượng cán bộ y tế từ các tỉnh, thành 
đến công tác tại Bệnh viện khi cần thiết.

c) Giám đốc Bệnh viện chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh - 
Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh, Giám đốc Sở Y tế và trực tiếp chỉ đạo, điều hành, 
phân công công việc đối với các cán bộ, nhân viên Bệnh viện.

3. Quy mô, địa điểm, cơ cấu và tổ chức hoạt động 
a) Quy mô: tùy thuộc vào cơ sở hạ tầng nơi thiết lập Bệnh viện.
b) Địa điểm: tùy thuộc vào địa điểm nơi thiết lập Bệnh viện.
c) Phạm vi hoạt động chuyên môn: cách ly, chăm sóc và điều trị cho bệnh 

nhân COVID-19 theo quy định.
d) Đối tượng thu dung điều trị: người bệnh xác định mắc COVID-19 (ca 

dương tính) thể không triệu chứng, mức độ nhẹ, mức độ vừa; đối với các ca 
bệnh thể mức độ nặng trở lên và các ca bệnh có bệnh lý nền nặng: căn cứ tình 
hình dịch COVID-19 thực tế trong tỉnh, giao Giám đốc Bệnh viện hội chẩn với 
các đơn vị trước khi quyết định việc thu dung điều trị.

e) Nhân lực 
- Định mức và cơ cấu nhân lực: căn cứ theo 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 Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân 
COVID-19; Thông tư liên tịch số 08/2007/TTLT-BYT-BNV ngày 05/6/2007 
của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Nội vụ; đồng thời, tùy thuộc tình hình 
thực tế thiết lập Bệnh viện khi chuyển đổi công năng của cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh cũ hay từ các cơ sở khác không phải là cơ sở y tế; 

- Phân bổ nhân lực: sử dụng nguồn nhân lực sẵn có tại đơn vị và Sở Y tế 
điều động thêm từ các đơn vị công lập, ngoài công lập, tình nguyện viên trên địa 
bàn tỉnh. Tùy theo tình hình số lượng bệnh nhân thực tế, Giám đốc Bệnh viện 
điều tiết, phân bổ nhân lực phù hợp.

f) Cơ sở hạ tầng: bao gồm các khu cho công tác điều trị COVID-19 như 
sau: (i) Khu quản lý điều hành, hành chính; (ii) Khu tiếp đón, khám và phân loại 
bệnh nhân; (iii) Khu chẩn đoán hình ảnh; (iv) Khu xét nghiệm; (v) Khu hồi sức 
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cấp cứu; (vi) Khu chăm sóc, điều trị bệnh nhân mức độ nhẹ, trung bình; (vii) 
Khu cách ly chờ ra viện; (viii) Khu dược, cấp phát thuốc, vật tư, hóa chất; (ix) 
Khu đồ vải và dụng cụ y tế; (x) Nhà ăn;(xi) Khu nghỉ ngơi cho người phục vụ; 
(xii) Khu lưu giữ, bảo quản tử thi; (xiii) Khu kiểm soát nhiễm khuẩn; (xiv) Bảo 
vệ, biển hiệu.

g) Chăm sóc, điều trị bệnh nhân COVID-19
Việc chăm sóc, điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện quy định chi 

tiết tại Quyết định số 3416/QĐ-BYT ngày 14/7/2021 của Bộ Y tế về việc ban 
hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 do chủng vi rút Corona mới 
(SARS-CoV-2) và chỉ thực hiện điều trị các bệnh nhân không triệu chứng, thể 
nhẹ (83,6%) và vừa (7%).Khoảng 9,4% số bệnh nhân COVID-19 ở mức độ 
nặng, rất nặng, nguy kịch được chuyển vào Bệnh viện Đa khoa Trung ương 
Quảng Nam, Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng để chăm sóc 
và điều trị theo quy định. Bệnh viện phải đầy đủ trang thiết bị theo yêu cầu để 
đảm bảo chức năng thu dung, sàng lọc, chăm sóc, điều trị và theo dõi tiến triển 
của bệnh.

h) Khử trùng, phòng chống lây nhiễm chéo, xử lý chất thải
Quy trình và cách thức khử trùng; phòng, chống lây nhiễm chéo tại Bệnh 

viện, xử lý rác thải y tế thực hiện theo quy định tại Quyết định số 5188/QĐ-
BYT ngày 14/12/2020 của Bộ Y tế về ban hành “Hướng dẫn phòng và kiểm soát 
lây nhiễm SARS-CoV-2 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh”; Quyết định 
3455/QĐ-BCĐQG ngày 05/8/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về ban hành 
“Hướng dẫn quản lý chất thải và vệ sinh trong phòng, chống dịch COVID-19” 
và Quyết định số 904/QĐ-BYT ngày 16/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về ban 
hành Sổ tay Hưóng dẫn tổ chức thực hiện cách ly y tế vùng có dịch COVID-19.

4. Trang thiết bị, thuốc, vật tư, hoá chất, phương tiện
Bao gồm trang thiết bị, máy móc, thuốc, vật tư, hoá chất, phương tiện y tế 

và phi y tế, được huy động, trưng dụng trên cơ sở tại chỗ và huy động, trưng 
dụng từ các nguồn có sẵn khác từ các cơ quan, đơn vị. Danh mục, số lượng các 
trang thiết bị, vật tư tiêu hao và thuốc thiết yếu sử dụng được quy định chi tiết 
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 người bệnh COVID-19. Danh mục, số lượng các phương tiện phòng 
hộ cá nhân thiết yếu được quy định chi tiết tại Quyết định số 1259/QĐ-BYT 
ngày 20/3/2020 của Bộ Y tế về danh mục phương tiện phòng hộ cá nhân thiết 
yếu của 01 Khu vực điều trị cách ly người bệnh COVID-19.

5. Quy trình vận hành
- Quy trình làm việc của Bệnh viện do Giám đốc bệnh viện quy định dựa 

trên Quy chế bệnh viện và các hướng dẫn hiện hành của Bộ Y tế.
- Ban Giám đốc Bệnh viện thông qua Quy chế làm việc trình Ban chỉ đạo 

cấp tỉnh phòng, chống dịch COVID-19 phê duyệt và thực hiện.
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- Báo cáo tình hình hoạt động hàng ngày của Bệnh viện với Ban Chỉ đạo 
phòng, chống dịch COVID-19 cấp tỉnh thông qua Sở Y tế.

- Chế độ lương,chế độ trực 24/24 giờ và phụ cấp thực hiện theo chế độ 
chống dịch, do đơn vị quản lý trực tiếp chi trảcăn cứ vào chế độ phòng chống 
dịch theo Nghị quyết số 16/NĐ-CP ngày 08/02/2021 của Chính phủ về chi phí 
cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch 
COVID-19 và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

- Bệnh viện giải thể sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ, do Ban chỉ đạo cấp 
tỉnh phòng, chống dịch COVID-19 quyết định.

6. Thứ tự ưu tiên thiết lập Bệnh viện dã chiến/Bệnh viện điều trị 
COVID-19: (i) Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam; (ii) Bệnh viện Y học 
Cổ truyền; (iii) Bệnh viện Da Liễu; (iv) Bệnh viện Mắt; (v) Bệnh viện đa khoa 
Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam; (vi) Trung tâm Y tế thành phố Tam Kỳ; 
(vii) Phòng khám đa khoa khu vực Đông Quế Sơn; Sông Trà - Hiệp Đức; vùng 
A - Đại Lộc; (viii) Bệnh viện Phụ Sản - Nhi; (ix) Bệnh xá Công an tỉnh. (x) 
Bệnh xá Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Bộ đội Biên phòng tỉnh.

IV. CÔNG TÁC BẢO ĐẢM
1. Nhân lực
- Đối với lực lượng chuyên môn, được huy động từ các cơ sở y tế ngoài 

công lập, công lập, quân y, dân y, cán bộ y tế về hưu, sinh viên Trường Cao 
đẳng y tế, Trường Đại học Phan Châu Trinh. 

- Nhân lực phi y tế: huy động ở các cơ quan, doanh nghiệp, lực lượng dân 
quân tự vệ, chiến sỹ công an, đoàn thanh niên, tình nguyện viên, sinh viên các 
Trường Cao đẳng khác trên địa bàn tỉnh.

2. Vật chất
- Trưng dụng cơ sở có sẵn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc cơ sở 

khác ngoài y tế để triển khai; các trang bị phi y tế huy động từ các cơ sở trên địa 
bàn (giường, bàn ghế, trang bị văn phòng, xe tải, máy giặt...).

- Trưng dụng trang thiết bị y tế từ các cơ sở y tế công lập, ngoài công lập, 
các cơ sở y tế quân đội, công an hoặc từ nguồn dự trữ.

- Thuốc, vật tư tiêu hao được điều động từ các cơ sở y tế đã đấu thầu mua 
sắm trong năm.

- Trang bị phòng hộ cá nhân từ nguồn dự trữ phòng, chống dịch.
3. Kinh phí
- Từ nguồn kinh phí: (i) ngân sách địa phương; (ii) ngân sách Trung ương 

hỗ trợ; (iii) ngân sách được tài trợ bởi các tố chức, cá nhân; (iv) bảo hiểm y tế; 
(v) nguồn hợp pháp khác.

- Chế độ chi: thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Mục V, Kế hoạch 
chuẩn bị thiết lập Bệnh viện dã chiến phòng, chống dịch bệnh COVID-19 ban 
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hành kèm theo Quyết định số 159/QĐ-BCĐQG ngày 29/4/2020 của Ban Chỉ 
đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Lương và phụ cấp thực hiện 
theo chế độ chống dịch, do đơn vị quản lý trực tiếp chi trả căn cứ vào chế độ 
phòng chống dịch theo Nghị quyết số 16/NĐ-CP ngày 08/02/2021 của Chính 
phủ về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong 
phòng, chống dịch COVID-19.

4. Khen thưởng, Kỷ luật
- Các cá nhân, tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ sẽ được khen thưỏng kịp 

thời theo quy định của Luật Thi đua - Khen thưởng,
- Các tập thể, cá nhân không thực hiện hoặc thực hiện không tốt sẽ bị kỷ 

luật hoặc xử lý hình sự theo quy định.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Y tế
- Là đơn vị chủ trì, đầu mối tổ chức thực hiện Kế hoạch; vận hành Bệnh 

viện khi có chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo; thường 
xuyên cập nhật, báo cáo tình hình và kết quả thực hiện về UBND tỉnh; kịp thời 
đề xuất xử lý ngay những khó khăn trong quá trình thực hiện.

- Xây dựng khung nhân sự của Bệnh viện và đề xuất UBND tỉnh quyết 
định nhân sự tham gia Ban lãnh đạo của bệnh viện; ban hành các quyết định bổ 
nhiệm các Trưởng, Phó khoa và các quyết định điều động viên chức, người lao 
động của ngành y tế tham gia hoạt động tại Bệnh viện.

- Chỉ đạo Bệnh viện thực hiện đúng chuyên môn nghiệp vụ theo hướng 
dẫncủa Bộ Y tế; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác chuyên 
môn tại Bệnh viện. Thực hiện chỉ đạo và điều phối nguồn nhân lực cán bộ y tế, 
phương tiện, trang thiết bị y tế, thuốc, hóa chất, vật tư tiêu hao cho các hoạt 
động của Bệnh viện từ các đơn vị y tế trong ngành y tế.

- Lập dự trù kinh phí đảm bảo toàn bộ hoạt động của Bệnh viện; hướng 
dẫn thực hiện một số chế độ đặc thù và nguồn kinh phí cho việc cách ly, điều trị 
bệnh nhân nhiễm COVID-19 trên cơ sở các văn bản quy định của Bộ Tài chính, 
Bộ Y tế và các bộ, ngành liên quan. 

- Tổng hợp công tác khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện báo cáo kịp thời 
cho Bộ Y tế,UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh theo quy định.

2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
- Phối hợp với ngành y tế để thiết lập, vận hành Bệnh viện dã chiến; điều 

động lực lượng, phương tiện phục vụ cho Bệnh viện; huy động y, bác sĩ trong 
các đơn vị quân đội, máy móc trang thiết bị sẵn sàng hỗ trợ, tham gia công tác 
tại bệnh viện dã chiến khi có đề nghị của Sở Y tế.

- Chủ trì trong công tác đảng, công tác chính trị, hậu cần phục vụ cho 
người bệnh tại Bệnh viện dã chiến và hậu cần cho cán bộ thực hiện nhiệm vụ 
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của bệnh viện.
- Thực hiện khảo sát việc triển khai bệnh viện dã chiến; lập dự toán bảo đảm 

cải tạo, sửa chữa bệnh viện dã chiến và có phương án trình UBND tỉnh phê 
duyệt và triển khai thi công đảm bảo tiến độ để triển khai bệnh viện dã chiến. 

3. Công an tỉnh
- Chủ trì việc bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, xây dựng kế hoạch 

bố trí lực lượng tổ chức canh gác bảo đảm an toàn cho cán bộ, nhân viên bệnh 
viện và người bệnh.

- Phối họp vói ngành y tế trong việc huy động lực lượng, phưong tiện, 
trang bị cho Bệnh viện.

4. Sở Tài chính
- Tham mưu UBND tỉnh đảm bảo đủ kinh phí phục vụ hoạt động của 

bệnh viện dã chiến, kinh phí mua sắm trang thiết bị, thuốc và vật tư tiêu hao 
phục vụ công tác chuyên môn bệnh viện và các chế độ khác theo quy định.

- Hướng dẫn sử dụng nguồn kinh phí phục vụ hoạt động của Bệnh viện và 
hướng dẫn quyết toán, kiểm tra việc sử dụng kinh phí trong thời gian thực hiện 
nhiệm vụ thu dung, điều trị của Bệnh viện.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư
Tham mưu UBND tỉnh phê duyệt nâng cấp, mở rộng cơ sở hạ tầng cho 

bệnh viện dã chiến kịp thời đi vào hoạt động phòng, chống dịch theo kế hoạch.
6. Sở Tài nguyên và Môi Trường
Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế hoàn chỉnh các thủ tục về môi trường để vận 

hành bệnh viện dã chiến; hướng dẫn, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải theo 
quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường bảo đảm an toàn, không để lây 
nhiễm ra cộng đồng.

7. Bảo hiểm xã hội tỉnh
- Ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bổ sung và các thủ tục về bảo 

hiểm y tế đối với Bệnh viện; cử nhân lực tham gia khu vực thanh toán khám, chữa 
bệnh bảo hiểm y tế.

8. Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể 
- Theo chức năng, nhiệm vụ tham gia phối hợp với ngành y tế thiết lập, 

vận hành có hiệu quả bệnh viện dã chiến để điều trị bệnh nhân COVID-19;
- Thông tin, truyền thông, hướng dẫn người dân trong phòng, chống dịch 

và hợp tác với ngành y tế trong việc triển khai bệnh viện dã chiến;
- Hỗ trợ về nhân lực, hậu cần trong việc thiết lập bệnh viện dã chiến;
- Huy động các tình nguyện viên tham gia hoạt động của bệnh viện dã 

chiến phù họp với năng lực của tình nguyện viên và nhu cầu vận hành và hoạt 
động của bệnh viện dã chiến;
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- Tham gia công tác xã hội trợ giúp người bệnh.
9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức 

thành viên
- Phối hợp tham gia tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19.
- Phối hợp với ngành y tế trong kiểm tra, giám sát phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19.
10. Các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh
- Tiếp tục tiếp nhận chăm sóc và điều trị bệnh nhân theo chức năng nhiệm 

vụ và phân tuyến đã được phân công.
- Cử nhân lực, phương tiện, trang thiết bị y tế hỗ trợ bệnh viện dã chiến 

theo phân công, điều động của Sở Y tế.
Trên đây là Kế hoạch thiết lập Bệnh viện dã chiến/Bệnh viện điều trị 

COVID-19 trực thuộc Sở Y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Ủy ban nhân dân 
tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện. 
Kế hoạch sẽ được cập nhật và điều chỉnh thường xuyên, kịp thời để phù hợp với 
diễn biến của tình hình dịch cũng như thực tế quá trình triển khai công tác phòng 
chống dịch./.

Nơi nhận:
- Bộ Y tế (b/c);
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Các thành viên BCĐ tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KGVX (Hậu).

TRƯỞNG BAN

[ [daky] 
CHỦ TỊCH UBND TỈNH

Lê Trí Thanh


		2021-08-02T10:06:56+0700
	Quảng Nam


		2021-08-02T10:08:01+0700
	Quảng Nam


		2021-08-02T10:08:05+0700
	Quảng Nam


		2021-08-02T10:08:06+0700
	Quảng Nam


		2021-08-02T10:08:07+0700
	Quảng Nam




