
 

KẾ HOẠCH 

Thành lập bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 tại Hương Sơ 

 

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

Quốc gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19 về việc ban hành Kế hoạch thiết 

lập Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 1942/QĐ-BYT ngày 04 tháng 5 năm 2020 của Bộ 

Y tế về việc ban hành mô hình tổ chức, hoạt động bệnh viện dã chiến điều trị 

bệnh nhân COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 2008/QĐ-BYT ngày 26 tháng 4 năm 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); 

Căn cứ Quyết định số 2626/QĐ-BYT ngày 28 tháng 5 năm 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; 

Căn cứ Công văn số 3835/BYT-KHTC ngày 10 tháng 5 năm 2021 của Bộ 

Y tế về Hướng dẫn xây dựng kế hoạch giường bệnh và thiết lập Bệnh viện dã 

chiến điều trị bệnh nhân Covid-19; 

Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch thành lập Bệnh 

viện dã chiến điều trị COVID-19 tại Hương Sơ với nội dung như sau:: 

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

Thiết lập và triển khai Bệnh viện điều trị COVID-19 (sau đây gọi tắt là 

Bệnh viện) để đáp ứng yêu cầu thu dung, chăm sóc, theo dõi và điều trị các 

trường hợp mắc COVID-19 mức độ không có triệu chứng, mức độ nhẹ, mức độ 

vừa (viêm phổi) và mức độ nặng (viêm phổi nặng) 

2. Yêu cầu bệnh viện điều trị COVID-19 

a) Tên Bệnh viện: Bệnh viện dã chiến Hương Sơ 

b) Địa điểm: Đường Nguyễn Văn Linh – Phường Hương Sơ – TP Huế 

c) Quy mô: 100 giường bệnh 

d) Nhiệm vụ: 

- Thu dung và điều trị bệnh nhân COVID-19 mức độ không có triệu 

chứng, mức độ  nhẹ, mức độ vừa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

- Thu dung và điều trị bệnh nhân COVID-19 mức độ nặng (viêm phổi 

nặng) khi có sự hỗ trợ về chuyên môn, trang thiết bị y tế và các điều kiện khác 

đảm bảo theo hướng dẫn điều trị tại QĐ 2008/QĐ-BYT ngày 26/4/2021 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. 

đ. Sử dụng nguồn lực: 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
 

Số: 241/KH-UBND 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Thừa Thiên Huế, ngày 16 tháng 7 năm 2021 



2 

- Cơ sở hạ tầng: Sử dụng cơ sở hạ tầng hiện có tại Bệnh viện Phổi và 

Bệnh viện Phong - Da Liễu. 

- Nhân lực: 

+ Sử dụng nguồn nhân lực sẵn có tại Bệnh viện Phổi và Bệnh viện Phong 

- Da Liễu và Sở Y tế điều động thêm từ các đơn vị công lập, ngoài công lập trên 

địa bàn tỉnh. 

+ Huy động sự hỗ trợ nhân lực chuyên sâu (chuyên ngành hồi sức cấp 

cứu, xét nghiệm...) từ các Bệnh viện tuyến Trung ương, Bệnh viện bộ, ngành 

trên địa bàn và các đơn vị trực thuộc Sở Y tế. 

- Thuốc, vật tư – trang thiết bị: 

+ Sử dụng cơ số hiện có, xây dựng bổ sung cơ số thuốc thiết yếu, vật tư 

tiêu hao và trang thiết bị phòng hộ phù hợp quy mô. 

+ Bổ sung các trang thiết bị y tế và các xét nghiệm chuyên sâu: 

Procalcitonin, CRP, D-Dimer; Hỗ trợ thở oxy dòng cao (HFNC:High Flow 

Nasal Cannula), Máy thở đa chức năng, Máy huyết học 28 thông số... 

3. Phạm vi hoạt động chuyên môn: 

Phạm vi hoạt động chuyên môn của bệnh viện: Thu dung, chăm sóc, theo 

dõi và điều trị cho các ca bệnh COVID-19 mức độ không triệu chứng, mức độ 

nhẹ, mức độ vừa (viêm phổi) và mức độ nặng (viêm phổi nặng). Chuyển tuyến 

điều trị các bệnh nhân COVID-19 khi vượt quá khả năng chuyên môn. 

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG BỆNH VIỆN 

1. Nhân lực 

- Ban Giám đốc bệnh viện do UBND tỉnh bổ nhiệm, gồm 01 Giám đốc và 

03 Phó Giám đốc. Giám đốc bệnh viện là Giám đốc Bệnh viện Phổi, 01 Phó 

Giám đốc bệnh viện là Giám đốc Bệnh viện Phong – Da liễu, 02 Phó Giám đốc 

còn lại là 02 Phó Giám đốc của Bệnh viện Phổi và Bệnh viện Phong – Da liễu. 

- Nhân sự phụ trách các Khu và khoa, phòng do Ban Giám đốc Bệnh viện 

đề nghị là biên chế cơ hữu của 2 bệnh viện. 

- Số lượng nhân lực cho Bệnh viện áp dụng theo Quyết định số 212/QĐ-

BXD ngày 01 tháng 3 năm 2021 của Bộ Xây dựng ban hành hướng dẫn xây 

dựng bệnh viện dã chiến điều trị người mắc bệnh truyền nhiễm gây dịch và 

Thông tư liên tịch số: 08/2007/TTLT-BYT-BNV ngày 05 tháng 06 năm 2007 về 

việc “Hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở y tế nhà nước”, 

Quyết định số 159/QĐ-BCĐQG ngày 29 tháng 4 năm 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 

- Tổng nhân lực của bệnh viện 100 giường: 100 cán bộ. 

- Cơ cấu nhân lực: 

TT Cơ cấu bộ phận Tỷ lệ Số lượng cán bộ 

1 Lâm sàng 60-65% 60-65 

2 Cận lâm sàng và Dược 15-22% 20 

3 Quản lý, hành chính 18-20% 15-20 
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2. Cơ cấu tổ chức 

a) Khu Điều hành, hành chính (Ban Giám đốc và các Phòng chức năng): 

- Cơ sở hạ tầng: Khu nhà hành chính 2 Bệnh viện. 

- Nhân lực: Ban Giám đốc Bệnh viện: 01 Giám đốc và 03 Phó Giám đốc 

- Các phòng chức năng: P.Kế hoạch - Nghiệp vụ: 02 cán bộ; P.Tổ chức – 

Hành chính: 10 cán bộ; P.Tài chính - Kế toán: 08 cán bộ 

- Nhiệm vụ: điều hành hoạt động chung của bệnh viện dưới sự chỉ đạo của 

Giám đốc bệnh viện; quản lý toàn bộ hồ sơ, công văn tài liệu lưu trữ của bệnh 

viện;  bảo đảm thông tin liên lạc trong nội bộ bệnh viện, giữa bệnh viện với 

tuyến trên và với các đơn vị và cơ quan liên quan; bảo đảm thông tin liên lạc, kết 

nối internet, giao ban trực tuyến, hội chẩn chuyên môn trực tuyến với các bệnh 

viện khi cần thiết, tiếp nhận văn thư, chỉ thị, yêu cầu của cấp trên đến các khu và 

chuyển các văn bản, báo cáo của bệnh viện lên cấp trên theo quy định; bảo đảm 

điện, nước sử dụng trong mọi điều kiện làm việc của bệnh viện; quản lý tài 

chính – kế toán, công sản của bệnh viện; quản lý nhân sự, phân công nhiệm vụ, 

phân công trực thường trực 24/24, bảo đảm chế độ, chính sách cho người làm 

việc tại bệnh viện; thống kế, báo cáo theo quy định; thực hiện các nhiệm vụ khác 

theo Quy chế bệnh viện 

- Trang thiết bị và phương tiện: Có đầy đủ phương tiện liên lạc cần thiết: 

điện thoại, các thiết bị văn phòng, đảm bảo đường truyền weifi, internet... 

b) Khu đón tiếp và phân loại người bệnh: 

- Cơ sở hạ tầng: Khu đón tiếp – Bệnh viện Phong Da liễu. 

- Nhân lực: Gồm 01 bác sĩ và 01 điều dưỡng 

- Nhiệm vụ: tiếp nhận người bệnh, phân loại người bệnh theo mức độ: cấp 

cứu, mức độ không triệu chứng, mức độ nhẹ, mức độ vừa (viêm phổi), có bệnh 

lý nền, người lớn tuổi; chuyển bệnh nhân vào các Khu điều trị của bệnh viện; 

nếu phát hiện tình trạng người bệnh từ mức độ nặng trở lên hoặc có bệnh lý nền 

phức tạp thì liên lạc với Khu Điều hành để xin ý kiến chỉ đạo. 

- Trang thiết bị và phương tiện: bàn tiếp đón với sổ sách, giấy tờ, biểu 

mẫu hồ sơ bệnh án cần thiết; Giường bệnh, các trang thiết bị khám thông 

thường: máy đo huyết áp, ống nghe, nhiệt kế điện tử, cân y tế...; phương tiện 

phòng hộ cá nhân cho nhân viên y tế: Khẩu trang N95, khẩu trang ngoại khoa, 

trang phục phòng hộ cá nhân. 

c) Khu hồi sức cấp cứu: 

- Cơ sở hạ tầng: Khoa KB-HSCC BV Phổi 

- Quy mô: số buồng bệnh:  02 buồng; số giường bệnh: 05 giường hồi sức 

cấp cứu; phòng Hành chính; phòng trực cho bác sĩ, điều dưỡng, hộ lý. 

- Nhân lực: Gồm 02 bác sĩ, 04 điều dưỡng (thường trực, phối hợp với kíp 

hỗ trợ của chuyên gia); hỗ trợ nhân lực từ tuyến trên về lĩnh vực hồi sức cấp cứu và 

xét nghiệm chuyên sâu (chuyên gia) khi có yêu cầu cần hỗ trợ (số lượng cần hỗ trợ: 02 

BS, 04 ĐD) 

- Nhiệm vụ: cấp cứu, hồi sức tích cực cho người bệnh COVID-19 mức độ 

vừa (viêm phổi) và mức độ nặng (viêm phổi nặng), hoặc lớn tuổi, có bệnh lý 
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nền. Chuyển tuyến điều trị các bệnh nhân COVID-19 khi vượt quá khả năng 

chuyên môn; thực hiện tốt chế độ cách ly, khử trùng tẩy uế, vệ sinh buồng bệnh 

theo chế độ cách ly, điều trị đối với dịch bệnh nguy hiểm; quản lý, bảo quản các 

trang bị, máy móc, dụng cụ và thuốc, dịch truyền phục vụ cấp cứu (máy hô hấp 

nhân tạo, máy thở, phương tiện hỗ trợ hô hấp, thuốc phòng chống sốc...). Báo 

cáo kịp thời những phương tiện và máy móc bị hư hỏng để kịp thời bổ sung, sửa 

chữa; tổ chức kíp chuyên môn hỗ trợ vận chuyển người bệnh lên tuyến trên theo 

yêu cầu; thực hiện nghiêm các quy định về bảo hộ an toàn phòng chống lây 

nhiễm cho nhân viên y tế và người bệnh trong khu; tổ chức thường trực 24/24 . 

- Trang thiết bị: giường hồi sức cấp cứu với các trang thiết bị tối thiểu: 

máy tạo ô-xy, máy thở không xâm nhập, máy thở ô-xy lưu lượng cao (HFNC), 

monitor theo dõi người bệnh, máy đo độ bão hoà ô-xy, bình ô-xy, các loại bóng 

ambu, mask, dây thở ô-xy các loại, dây máy thở, máy đo huyết áp, ống nghe, 

nhiệt kế, cọc truyền dịch, máy truyền dịch tự động, máy ghi điện tim...; khu hồi 

sức cấp cứu được lắp Camera theo dõi và có màn hình theo dõi tại Phòng hành 

chính Khu hồi sức cấp cứu; 

- Tủ thuốc cấp cứu với cơ số thuốc cho cấp cứu và phòng chống dịch bệnh 

COVID-19. 

- Phương tiện phòng hộ cá nhân: trang phục phòng hộ cá nhân phòng 

chống dịch, khẩu trang N95 hoặc tương đương. 

d) Khu chăm sóc, điều trị : 

- Cơ sở hạ tầng: khu điều trị khoa Lâm sàng, khu MDR và 1 phần khoa 

Khám bệnh – HSCC Bệnh viện Phổi; khu điều trị Bệnh viện Phong – Da liễu. 

- Quy mô: số buồng bệnh: 32 buồng (Bệnh viện Phổi: 18 buồng; Bệnh 

viện Phong – Da liễu: 14 buồng); số giường: 95 giường bệnh (Bệnh viện Phổi: 

45 giường; Bệnh viện Phong – Da liễu: 50 giường); các phòng đệm; phòng 

Hành chính Khu điều trị; phòng trực cho bác sĩ, điều dưỡng, hộ lý. 

- Nhân lực cần cho 95 giường: 15 Bác sĩ, 18 ĐD 

- Nhiệm vụ: thu dung, chăm sóc và điều trị bệnh nhân COVID-19 mức độ 

không triệu chứng, mức độ nhẹ và mức độ vừa (viêm phổi) được Khu đón tiếp 

và sàng lọc người bệnh chuyển vào; thực hiện nghiêm việc chấp hành chế độ bảo 

hộ, cách ly phòng chống dịch bệnh nguy hiểm. Thực hiện giữ khoảng cách, bảo 

đảm không bị lây chéo giữa người bệnh và nhân viên điều trị, giữa người bệnh và 

người bệnh cùng khu vực; quản lý, sử dụng tốt trang bị, vật tư y tế hiệu quả; thực 

hiện nghiêm các quy định quy định về công tác thống kê, báo cáo; tổ chức 

thường trực 24/ 24 gồm 02 bác sĩ, 04 điều dưỡng và 02 hộ lý. 

- Sắp xếp và bố trí các buồng bệnh của Khu điều trị người bệnh như sau: 

bố trí các buồng bệnh khác nhau: buồng bệnh cho người bệnh không có triệu 

chứng, buồng bệnh cho người bệnh mức độ nhẹ, buồng bệnh cho bệnh nhân 

mức độ vừa (viêm phổi), buồng bệnh cho bệnh nhân có bệnh lý nền, buồng bệnh 

cho bệnh nhân cao tuổi; bố trí buồng bệnh cho người bệnh hết triệu chứng, chờ 

ra viện; bố trí mỗi Khu buồng bệnh có buồng kỹ thuật: nơi để tủ thuốc, xe tiêm 

và các dụng cụ phục vụ chăm sóc người bệnh. 
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- Yêu cầu kỹ thuật đối với các buồng bệnh: bảo đảm buồng bệnh thông 

khí tốt, trang bị đảm bảo theo quy định phòng chống dịch; bố trí giường bệnh 

cách tối thiểu 1 m; ,ỗi khu buồng bệnh (10 giường trở lên) có ít nhất 1 nhà vệ sinh 

(nam, nữ); mỗi buồng bệnh phải trang bị camera theo dõi, có màn hình giám sát 

chung tại Phòng hành chính của Khu điều trị. 

- Sắp xếp khu vực cho nhân viên y tế: Phòng hành chính có đầy đủ bàn, 

ghế làm việc, tủ đựng hồ sơ bệnh án, sổ sách, biểu mẫu, máy tính, máy in, điện 

thoại, đèn đọc phim Xquang v.v.., có màn hình giám sát Camera phòng bệnh; 

phòng trực cho nhân viên y tế; buồng vệ sinh cho nhân viên y tế (nam , nữ). 

- Trang thiết bị và phương tiện: trang thiết bị giường bệnh (có thể là 

giường xếp), tủ thuốc cấp cứu, xe tiêm v.v…; máy bộ đàm (mỗi khu điều trị); vật 

tư tiêu hao: Bơm kim tiêm, dây truyền dịch, bông, băng, gạc v.v...; phương tiện 

phòng hộ cá nhân như trang phục phòng hộ, khẩu trang N95, khẩu trang y tế; 

phương tiện thu gom và vận chuyển chất thải, đồ vải, dụng cụ y tế; phương tiện 

vệ sinh buồng bệnh; dung dịch sát khuẩn tay nhanh có chứa cồn và các phương 

tiện kỹ thuật khác theo quy định. 

đ) Khu cận lâm sàng: 

- Cơ sở hạ tầng: Đặt tại khoa Cận lâm sàng BV Phổi. 

- Nhân lực: 09 (01 Bác sĩ CĐHA, 01 KTV CĐHA, 03 Cử nhân XN và 04 

KTV XN) 

- Nhiệm vụ: 

+ Thực hiện các kỹ thuật xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh cho người 

bệnh, đáp ứng yêu cầu của các Khu 

+ Phối hợp với các bệnh viện tuyến trên trong việc thực hiện các xét 

nghiệm chuyên sâu. 

+ Phối hợp với trung tâm CDC tỉnh trong việc lấy mẫu, vận chuyển mẫu, 

nhận và trả kết quả xét nghiệm PCR. 

+ Bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người bệnh và nhân viên y tế sử dụng 

máy, trang bị vật tư y tế trong quá trình thực hiện các thao tác vận hành. 

+Thực hiện tốt cách ly, kiểm soát nhiễm khuẩn, vệ sinh phòng bệnh, vệ 

sinh an toàn lao động; 

+ Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định. 

+ Chế độ trực 24/24 . 

- Trang thiết bị và phương tiện: 01 Xe chụp X.Quang kỹ thuật số lưu động. 

- Máy Gene Xpert, máy xét nghiệm huyết học tự động, máy xét nghiệm 

sinh hoá tự động và các thiết bị, phương tiện khác; các phương tiện bảo hộ 

phòng chống dịch cho nhân viên y tế. 

e) Khu Dược, cấp phát thuốc,vật tư, hoá chất: 

- Cơ sở hạ tầng: Đặt tại Khoa Dược – VTYT 2 BV 

- Nhân lực: 08 (02 DSCKI, 04 DSĐH và 02 DSTH) 

- Nhiệm vụ: 
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+ Đảm bảo thuốc, trang bị, vật tư y tế cho mọi hoạt động chuyên môn, kỹ 

thuật về y tế của bệnh viện 

+ Tổ chức xây dựng kế hoạch, bảo đảm thuốc, hoá chất, sinh phẩm, trang 

thiết bị vật tư y tế cho các khu lâm sàng, cận lâm sàng và toàn bộ hoạt động 

chuyên môn của bệnh viện; 

+ Quản lý sử dụng, bảo quản thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế theo đúng 

chế độ. Hướng dẫn sử dụng thuốc an toàn hợp lý. 

+ Hàng ngày báo cáo tình hình sử dụng trang bị, vật tư y tế đúng thời gian 

quy định. 

- Thuốc và phương tiện: Cơ số thuốc, dịch truyền, vật tư, hoá chất, theo 

hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và phòng lây nhiễm COVID-19 và theo nhu cầu 

thực tế điều trị tại Khu Hồi sức cấp cứu và Khu chăm sóc, điều trị người bệnh. 

g) Khu Kiểm soát nhiễm khuẩn: 

- Cơ sở hạ tầng: Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn của 2 bệnh viện 

- Nhân lực: 08 

- Nhiệm vụ: 

+ Thực hiện các hoạt động kiểm soát nhiễm khuẩn tại buồng bệnh và toàn 

bộ bệnh viện hàng ngày, có các phương tiện vệ sinh và khử khuẩn buồng bệnh, 

phương tiện thu gom và lưu giữ chất thải rắn tập trung. Quản lý và sử lý chất 

thải lỏng được thực hiện theo các quy định hiện hành của Bộ Y tế. 

+ Cung ứng và xử lý đồ vải, dụng cụ y tế cho khu điều trị và các khu khác. 

+Giám sát công tác kiểm soát nhiễm khuẩn và xử lý môi trường (phun, 

xịt, vệ sinh bề mặt) hàng ngày (2 lần/ngày) 

+ Hợp đồng thu gom, xử lý thanh trùng và quy trình vận chuyển rác ra 

khỏi bệnh viện 

- Trang thiết bị, phương tiện: Phương tiện vệ sinh và khử khuẩn buồng 

bệnh; túi, thùng đựng chất thải rắn y tế các loại; xe thu gom chất thải y tế; thùng 

lưu giữ tạm thời chất thải y tế (lây nhiễm) và chất thải thông thường; máy giặt, 

máy sấy, autoclave có công suất đáp ứng yêu cầu, bàn là, phương tiện vận 

chuyển đồ vải sạch, bẩn. 

h) Khu dinh dưỡng: 

- Cơ sở hạ tầng: Khoa Dinh dưỡng BV Phổi 

- Nhân lực: 02 cán bộ 

- Nhiệm vụ: 

+ Xây dựng các phương án cụ thể cung cấp bữa ăn đảm bảo an toàn vệ 

sinh thực phẩm (hợp đồng đơn vị cung ứng dịch vụ ăn uống từ bên ngoài). 

+ Cung cấp bữa ăn hàng ngày cho bệnh nhân ăn tại giường. 

+ Cung cấp bữa ăn cho cán bộ y tế ăn tại chỗ hoặc tại khoa Dinh dưỡng 

i) Khu nghỉ ngơi cho người phục vụ: 

- Cơ sở hạ tầng: 

+ BV Phổi : Tầng 1 khu nhà hành chính 

+ BV Phong – Da liễu: Tầng 2 khu nhà hành chính. 
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- Nhiệm vụ: Khu nghỉ ngơi cho người phục vụ là nơi để nhân viên y tế, 

người phục vụ nghỉ ngơi để hồi phục sức khỏe, bảo đảm nhiệm vụ tại bệnh viện 

- Thiết bị và phương tiện: giường, chăn, màn, tủ cá nhân; thu gom đồ vải, 

chăn màng, quần áo, giặt là; các đồ thiết yếu cá nhân. 

k) Nhà đại thể: Bệnh nhân tử vong, thi thể được bảo quản, lưu giữ tại khu 

nhà Đại thể bệnh viện, được xử lý theo quy trình xử lý tử thi do bộ y tế quy định, 

bảo đảm tôn trọng, nghiêm trang, phòng chống nhiễm trùng sau khi tử vong. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Y tế 

- Xây dựng khung nhân sự của bệnh viện Hương Sơ, trình UBND tỉnh 

quyết định nhân sự tham gia Ban lãnh đạo của bệnh viện; ban hành các quyết 

định bổ nhiệm Trưởng, Phó các Khu và các quyết định điều động viên chức, 

người lao động của ngành y tế tham gia hoạt động tại Bệnh viện. 

- Sau khi cân đối nguồn nhân lực của ngành quản lý, Sở Y tế có nhiệm vụ 

điều động nhân lực phục vụ cho Bệnh viện; tham mưu UBND tỉnh huy động 

nguồn nhân lực từ cơ sở y tế đóng trên địa bàn tỉnh để tham gia vào biên chế của 

bệnh viện. 

- Quyết định điều chuyển giường bệnh, trang thiết bị từ các cơ sở y tế, lập 

phương án xin bổ sung trang thiết bị cho bệnh viện theo kế hoạch được UBND 

tỉnh phê duyệt Bệnh viện. 

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và 

Ban Giám đốc Bệnh viện triển khai các hoạt động, sẵn sàng vận hành Bệnh viện. 

- Tổ chức triển khai, hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa, giám sát, 

hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và các nội dung khác có liên quan đến phòng, 

chống dịch COVID-19 

- Chịu trách nhiệm tổng hợp, đề xuất kinh phí mua sắm trang thiết bị, 

thuốc, hóa chất, sinh phẩm, vật tư tiêu hao và phương tiện phòng hộ, cải tạo cơ 

sở và kinh phí chi thường xuyên phục vụ nhu cầu phòng, chống dịch của Bệnh 

viện gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt. 

- Kiểm tra, giám sát các hoạt động của Bệnh viện bảo đảm đúng quy trình 

chuyên môn theo quy định của Bộ Y tế. 

2. Sở Tài chính 

Chịu trách nhiệm quản lý, phối hợp các sở, ngành, cơ quan có liên quan 

đảm bảo công tác chuẩn bị. Trên cơ sở đề xuất của Sở Y tế và các sở, ngành liên 

quan, xem xét, thẩm định và tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí phục vụ hoạt 

động của Bệnh viện, công tác thu dung, điều trị bệnh; hướng giải quyết viện phí 

cho các trường hợp người nước ngoài phải cách ly điều trị tại các bệnh viện, các 

bệnh nhân trong nước được nghi ngờ hoặc xác định nhiễm vi rút COVID-19 cần 

phải điều trị theo đề nghị của Sở Y tế, chế độ phụ cấp bồi dưỡng cho nhân viên 

y tế, lực lượng hỗ trợ… 

3. Bảo hiểm xã hội tỉnh 

Ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với Bệnh viện và cử nhân 

lực tham gia khu vực thanh toán khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. 



8 

4. Các cơ sở Y tế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

Tiếp tục tiếp nhận chăm sóc và điều trị bệnh theo chức năng, nhiệm vụ 

được phân công; cử nhân sự, phương tiện, trang thiết bị y tế hỗ trợ Bệnh viện 

theo quyết định điều động, phân công của Sở Y tế. 

5. Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh 

a) Theo chức năng, tham gia, phối hợp, giúp đỡ chính quyền địa phương, 

ngành y tế thiết lập, vận hành có hiệu quả Bệnh viện để điều trị bệnh dịch 

COVID-19; 

b) 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; 

c) Hỗ trợ về nhân lực, hậu cần trong việc thiết lập Bệnh viện; 

d) Tham gia bảo vệ, giữ gìn anh ninh trật tự Bệnh viện và tham gia công 

tác xã hội trợ giúp người bệnh. 

6. UBND thành phố Huế 

- Chỉ đạo các phòng, ban liên quan, các tổ chức chính trị - đoàn thể hỗ trợ 

Sở Y tế đảm bảo vận hành BVDC an toàn, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã 

hội và tham gia công tác xã hội trợ giúp người bệnh. 

7. 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 

COVID-19 

IV. KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG 

1. Nguồn ngân sách nhà nước (bao gồm cả ngân sách địa phương và ngân 

sách trung ương hỗ trợ). 

2. Nguồn quỹ bảo hiểm y tế. 

3. Lương và phụ cấp thực hiện theo chế độ hiện hành trong phòng chống dịch. 

4. Nguồn kinh phí hợp pháp khác: Tài trợ từ các tổ chức, cá nhân. 

Trên đây Kế hoạch thành lập Bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 tại 

Hương Sơ, trong quá trình thực hiện Kế hoạch, nếu có vướng mắc, phát sinh cần 

bổ sung, sửa đổi thì các cơ quan, đơn vị gửi ý kiến về UBND tỉnh (qua Sở Y tế) 

để được xem xét, quyết định./. 

Nơi nhận: 
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (để b/c);  

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- UB MTTQVN tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- BCHQS tỉnh; 

- Các Sở: Tài Chính, TNMT, TTTT, KHCN; 

- BHXH tỉnh; 

- UBND các huyện, TX, TP Huế; 

- VP: CVP, các PCVP, các CV; 

- Lưu: VT, GD. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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