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UỶ BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH VĨNH PHÚC 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

               Độc  lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:        /QĐ-UBND Vĩnh Phúc, ngày         tháng     năm 2021 
 

QUYẾT ĐỊNH 
 Về việc thành lập Bệnh viện Dã chiến số 2 phòng,  

chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Vĩnh Phúc. 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC 

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 Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ, 

quy định về việc thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Quyết định số 173/QĐ-TTg ngày 01/02/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút 

Corona gây ra; 

Căn cứ Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 06/8/2021 của Chính phủ về các 

giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để thực hiện Nghị quyết 

số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội khóa XV; 

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 bệnh 

viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19; 

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11/12/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Y tế thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng 

Y tế thuộc UBND cấp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 1895/1997/BYT-QĐ ngày 19/9/1997 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế bệnh viện; 

Căn cứ Quyết định số 237/QĐ-BYT ngày 31/01/2020 của Bộ Y tế ban 

hành Kế hoạch đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh viêm phổi cấp do nCoV; 

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

mô hình tổ chức, hoạt động Bệnh viện Dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19; 

Căn cứ Văn bản số 4113/BYT-KHTC 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; 
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Căn cứ 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 liệt phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19; Văn bản số 259-TB/TU ngày 28/5/2021 và Thông báo Kết luận của 

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc triển khai các giải pháp phòng, chống dịch 

Covid-19;  

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 300/TTr-SYT ngày 

17/8/2020 và đề nghị của Giám đốc của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 502/TTr-SNV 

ngày 19/8/2020 về việc thành lập Bệnh viện Dã chiến số 2 phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19 tỉnh Vĩnh Phúc. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Thành lập Bệnh viện Dã chiến số 2 phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 tỉnh Vĩnh Phúc (viết tắt là Bệnh viện Dã chiến số 2 tỉnh). 

- Bệnh viện Dã chiến số 2 tỉnh có chức năng tổ chức thu dung điều trị, cách 

ly người bệnh dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; quy mô 

200 giường bệnh.  

Trụ sở: Tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Vĩnh Phúc (cơ sở cũ) phường Khai 

Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. 

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

a) Chức năng: Bệnh viện Dã chiến số 2 có chức năng tổ chức thu dung 

điều trị, cách ly người bệnh bị mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. 

b) Nhiệm vụ: 

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

dương tính 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. 

c) Cơ chế hoạt động: Bệnh viện Dã chiến số 2 tỉnh hoạt động chịu sự chỉ 

đạo toàn diện của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc. Giao Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Vĩnh 

Phúc là đơn vị chịu trách nhiệm vận hành hoạt động chuyên môn của Bệnh viện 

Dã chiến số 2 tỉnh. 

d) Bệnh viện Dã chiến số 2 tỉnh được sử dụng con dấu của Bệnh viện Sản 

Nhi tỉnh Vĩnh Phúc để giao dịch; được mở tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước 

tỉnh để hoạt động.  

Điều 3. Cơ cấu tổ chức, biên chế và cơ sở vật chất  

1. Lãnh đạo Bệnh viện: Bệnh viện Dã chiến số 2 tỉnh có Giám đốc và 3 

Phó Giám đốc (04 biên chế). 

Giám đốc Bệnh viện Dã chiến số 2 tỉnh là người đứng đầu đơn vị, chịu 

trách nhiệm trước UBND tỉnh, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh tỉnh Vĩnh 
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Phúc, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi và trước pháp luật về 

toàn bộ hoạt động của bệnh viện. 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 Bệnh viện Dã chiến số 2 tỉnh về lĩnh vực công tác được phân công. 

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc Bệnh viện Dã chiến số 2 tỉnh do 

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc quyết định; việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Phó 

Giám đốc Bệnh viện Dã chiến số 2 tỉnh do Giám đốc Sở Y tế quyết định; việc 

khen thưởng, kỷ luật và thực hiện các chế độ, chính sách đối với lãnh đạo Bệnh 

viện Dã chiến số 2 tỉnh thực hiện theo quy định hiện hành.  

2. Các phòng chức năng, các khoa chuyên môn, nghiệp vụ gồm: 

a) Các phòng chức năng, gồm 03 phòng:  

- Phòng Kế hoạch tổng hợp;  

- Phòng Hành chính, hậu cần, tài vụ; 

- Phòng Điều dưỡng. 

b) Khu các khoa chuyên môn, gồm 12 khoa: 

- Khoa Tiếp đón và phân loại người bệnh;  

- Khoa bệnh nhân nghi ngờ mắc Covid-19; 

- Khoa Hồi sức cấp cứu;  

- Khoa Chăm sóc, điều trị 1;  

- Khoa Chăm sóc, điều trị 2;  

- Khoa Chăm sóc, điều trị 3;  

- Khoa Chăm sóc, điều trị 4;  

- Khoa cách ly chờ ra viện 1;  

- Khoa cách ly chờ ra viện 2;  

- Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh;  

- Khoa dược - Vật tư y tế;  

- Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn. 

c) Các bộ phận khác (Khu nhà ăn; Khu nghỉ ngơi cho người phục vụ; Khu 

lưu giữ, bảo quản tử thi; Khu lưu giữ chất thải y tế; Bảo vệ…), theo hướng dẫn 

của Bộ Y tế. 

Khi kích hoạt Bệnh viện Dã chiến số 2 tỉnh hoạt động, tùy điều kiện cụ 

thể về số lượng, cơ cấu người bệnh, đơn vị chịu trách nhiệm vận hành hoạt động 

của Bệnh viện Dã chiến số 2 tỉnh sẽ có phương án bố trí các khoa phòng phù 

hợp. 

3. Biên chế: Áp dụng định mức nhân lực theo quy định tại 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 Bênh viện Dã chiến điều trị bệnh 
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nhân COVID-19 (tỷ lệ 1,0 - 1,2 người/giường bệnh). Trước mắt, bố trí đáp ứng 

được 80% định mức nhân lực trên, dự kiến bố trí 160 biên chế, là viên chức, lao 

động hợp đồng thuộc ngành Y tế quản lý. 

4. Cơ sở vật chất: Sử dụng cơ sở, hạ tầng của Bệnh viện Sản Nhi tỉnh 

Vĩnh Phúc (cơ sở cũ).  

Được đầu tư cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất; mua hoặc trưng dụng trang 

thiết bị y tế, vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm ... hoặc tạm ứng tại Bệnh viện Sản 

Nhi và các đơn vị y tế trực thuộc Sở Y tế hoặc các đơn vị khác trên địa bàn tỉnh 

để đảm bảo Bệnh viện Dã chiến số 2 tỉnh hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ 

phù hợp với tình hình thực tế dịch bệnh. 

Điều 4. Tổ chức thực hiện 

1. Giám đốc Sở Y tế tổ chức sắp xếp, bố trí viên chức và người lao động 

của các đơn vị y tế trực thuộc vào khung Bệnh viện Dã chiến số 2 tỉnh đáp ứng 

yêu cầu phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

2. Sở Tài chính phối hợp với Sở Y tế tham mưu, đề xuất UBND tỉnh bố trí 

kinh phí đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư y tế và kinh phí hoạt động 

cho Bệnh viện Dã chiến số 2 tỉnh. 

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

Bệnh viện Dã chiến số 2 tỉnh giải thể khi hoàn thành nhiệm vụ phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Nội vụ; Y tế; Tài chính; 

Kho bạc nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các 

huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và Giám đốc 

Bệnh viện Dã chiến số 2 tỉnh Vĩnh Phúc căn cứ Quyết định thực hiện./. 
 

Nơi nhận:   

- Bộ Y tế; 

- TTTU, TTHĐND tỉnh;            (để b/c) 

- CT và các PCT UBND tỉnh; 

- CPVP UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành trong tỉnh; 

- UBND huyện, thành phố; 

- Như điều 5 (để t/h); 

- Lưu VT, TH1. 

 

                                                            

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Vũ Việt Văn  
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