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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 Tầng 1, 2, 3  

tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Phía Nam tỉnh Bình Thuận  

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính 

quyền địa phương ngày 22/11/ 2019; 

Căn cứ Luật phòng chống bệnh Truyền nhiễm ngày 21/11/ 2007; 

Căn cứ Quyết định số 447/QĐ-TTg ngày 01/4/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc công bố dịch COVID-19; Quyết định số 4111/QĐ-BYT ngày 

26/8/2021 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thiết lập Cơ sở thu dung, điều trị 

COVID-19 theo mô hình tháp 3 tầng; 

Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về việc 

Ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả 

dịch COVID-19”; Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày 27/01/2022 của Bộ Y tế về 

việc Ban hành hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị Quyết 

128/NQ-CP của Chính phủ;  

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 874/TTr-SYT ngày 11 

tháng 3 năm 2022. 

 QUYẾT ĐINH: 

 Điều 1. Thành lập Cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 Tầng 1, 2, 3 tại Bệnh 

viện Đa khoa khu vực Phía Nam. 

- Quy mô: 140 giường bệnh COVID-19, trong đó:  

+ Tầng 1: 60 (mức độ nhẹ và không triệu chứng)  

+ Tầng 2: 50 (mức độ vừa và nặng) 

+ Tầng 3: 30 (mức độ nặng và nguy kịch) 

- Hạng cơ sở khám, chữa bệnh: Hạng 2 

 - Danh mục kỹ thuật: Sử dụng danh mục kỹ thuật đã được phê duyệt cho 

Bệnh viện Đa khoa khu vực Phía Nam và Sở Y tế bổ sung các kỹ thuật cần thiết. 

- Địa điểm hoạt động: Tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Phía Nam, Thôn 8, 

xã Nam Chính, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận.  

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động. 

 1. Chức năng: Cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 Tầng 1, 2, 3 tại Bệnh 

viện Đa khoa khu vực Phía Nam có chức năng tổ chức thu dung, cách ly, theo 

dõi, điều trị người bệnh COVID-19 thuộc Tầng 1, 2, 3 trên địa bàn tỉnh. 

2. Nhiệm vụ: 

- Khám, điều trị cho người bệnh COVID-19 thuộc Tầng 1, 2, 3. 
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- Chuyển những trường hợp bệnh nhân nặng hoặc có biến chứng cần can 

thiệp đến tuyến trên (nếu có) để theo dõi và tiếp tục điều trị. 

3. Cơ chế hoạt động: 

- Cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Phía 

Nam dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Phía Nam. 

- Cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Phía 

Nam sử dụng con dấu của Bệnh viện Đa khoa khu vực Phía Nam. 

Điều 3. Giao Giám đốc Sở Y tế. 

 1. Quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức của các 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh giữ chức vụ Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng, Phó 

các bộ phận liên quan. 

 2. Phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Cơ sở thu dung, điều trị 

COVID-19 theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế và các văn bản có liên quan. 

 3. Bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn kỹ thuật cho Bệnh viện Đa khoa 

khu vực Phía Nam.  

Điều 4. Tổ chức thực hiện. 

 1. Sở Y tế: 

- Chỉ đạo các hoạt động khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa khu 

vực Phía Nam theo quy định của Bộ Y tế. 

- Phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban 

nhân dân tỉnh bảo đảm về cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư y tế và kinh phí hoạt 

động cho Bệnh viện Đa khoa khu vực Phía Nam. 

 2. Công an tỉnh phân công lực lượng làm nhiệm vụ tại Bệnh viện Đa khoa 

khu vực Phía Nam đảm bảo người bệnh COVID-19 không tự ý rời Bệnh viện và 

giữ an ninh trật tự khu vực trong, ngoài Bệnh viện. 

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế 

Quyết định số 2326/QĐ-UBND ngày 13/9/2021 của UBND tỉnh; Cơ sở thu dung, 

điều trị COVID-19 được thành lập tại Điều 1 Quyết định này tự giải thể khi hoàn 

thành nhiệm vụ. 

Điều 6. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Giám 

đốc Công an tỉnh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Phía Nam, Chủ tịch 

UBND huyện Đức Linh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ 

Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận:  
- Như Điều 6; 

- Bộ Y tế (b/c); 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Thành viên BCĐ COVID-19 tỉnh; 

- Báo Bình Thuận, Đài PT-TH Bình Thuận; 

- Cổng TTĐT tỉnh; 

- Lưu VT, KGVXNV.  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Minh 
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