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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 
 Bổ sung Điều 1; khoản 1, Điều 4 Quyết định số 2289/QĐ-UBND ngày 
19/8/2021 của UBND tỉnh 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 447/QĐ-TTg ngày 01/4/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc công bố dịch truyền nhiễm Covid-19 tại Việt Nam; 

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 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 

4111/QĐ-BYT ngày 26/8/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu hướng dẫn 

thiết lập cơ sở thu dung, điều trị Covid-19 theo mô hình tháp 3 tầng; 

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; 

Căn cứ Phương án số 2311/PA-UBND ngày 23/8/2021 của UBND tỉnh về 

việc ban hành Phương án phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh 

Phúc trong thời gian tới; 

Căn cứ Quyết định số 2289/QĐ-UBND ngày 19/8/2021 của UBND tỉnh 

về việc thành lập Bệnh viện Dã chiến số 2 phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

tỉnh Vĩnh Phúc; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-447-QD-TTg-2020-cong-bo-dich-COVID-19-438743.aspx
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Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 329/TTr-SYT ngày 

30/8/2021; đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 522/TTr-SNV ngày 

31/8/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Bổ sung Điều 1; khoản 1, Điều 4 Quyết định số 2289/QĐ-UBND 

ngày 19/8/2021 của UBND tỉnh về việc thành lập Bệnh viện Dã chiến số 2 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Vĩnh Phúc, như sau: 

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

Covid-19 tỉnh Vĩnh Phúc. Bổ sung: 

- Hạng đơn vị: II.”  

“Điều 4. Tổ chức thực hiện. Bổ sung khoản 1:  

1. Giao Sở Y tế: 

- Tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định bổ nhiệm Giám đốc 

Bệnh viện Dã chiến số 2 phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Vĩnh Phúc. 

Quyết định điều động lãnh đạo, viên chức của các cơ sở khám bệnh chữa bệnh 

trực thuộc ngành Y tế trong tỉnh để bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc, 

Trưởng/Phó các khoa, phòng chức năng của Bệnh viện Dã chiến số 2 phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Vĩnh Phúc. 

- Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện Dã chiến số 2 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Vĩnh Phúc; Bổ sung phạm vi hoạt động 

chuyên môn cho Bệnh viện Dã chiến số 2 phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh 

Vĩnh Phúc theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế và các văn bản có liên quan. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

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

Thủ trưởng các sở, ban, ngành trong tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố 

và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

 

Nơi nhận:   

- Bộ Y tế; 

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

- BCĐ PCDB tỉnh; 

- CT và các PCT UBND tỉnh; 

- CPVP UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành trong tỉnh; 

- UBND huyện, thành phố; 

- Đài PT-TH tỉnh, Báo VP, Cổng TTGTĐT tỉnh; 

- Như điều 2 (để t/h); 

- CV NCTH; 

- Lưu VT, VX1 (Tr     b).                                             

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Vũ Việt Văn 
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