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QUYẾT ĐỊNH 

V/v Ban hành Quy định thực hiện cơ sở điều trị 

bệnh nhân COVID-19 cấp huyện 
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 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; 

Căn cứ Quyết định số 277/QĐ-BCĐQG ngày 08/7/2021 của Ban Chỉ đạo 

Quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi 

rút Corona gây ra về việc phê duyệt Phương án đảm bảo công tác y tế đối với 

tính huống khi có 30.000 người mắc Covid-19; 

Căn cứ Công điện số 1068/CĐ-TTg ngày 05/8/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; 

Căn cứ Quyết định số 3616/QĐ-BYT ngày 29/7/2021 của Bộ Y tế về việc 

phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực cấp cứu, hồ sức tích cực cho các bệnh 

viện điều trị người bệnh COVID-19 nặng”; 

Căn cứ Thông báo số 392-TB/TU ngày 02/8/2021, số 398-TB/TU ngày 

9/8/2021 của Tỉnh ủy về triển khai các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch 

bệnh COVID-19; 

Căn cứ Phương án số 4298/PA-UBND ngày 03/6/2021 của UBND tỉnh về 

dự phòng thành lập cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 cấp huyện; 

Căn cứ tình hình diễn biến dịch bệnh COVID-19 trên cả nước và trên địa bàn tỉnh; 

Theo đề nghị của Sở Y tế (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống 

dịch bệnh COVID-19 tỉnh) tại Tờ trình số 289/TTr-SYT ngày 10 /8/2021. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định thực hiện cơ sở 

điều trị bệnh nhân COVID-19 cấp huyện”. 

Điều 2. “Quy định thực hiện cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 cấp 

huyện” được áp dụng tại các cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 cấp huyện trên 

địa bàn tỉnh. 

 

 



 

 

 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các tổ 

chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
 

 
 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Chính phủ (để b/c); 

- Bộ Y tế; 

- Cục YTDP - Bộ Y tế; 

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Thành viên BCĐ tỉnh 

- UB MTTQ VN tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, VX1 (Tr     b) 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Vũ Việt Văn 

 


		trinhvtk@vinhphuc.gov.vn
	2021-08-10T15:15:43+0700


		hanhnt@vinhphuc.gov.vn
	2021-08-10T15:33:26+0700


		Vanvv@vinhphuc.gov.vn
	2021-08-10T15:47:25+0700


		ubnd@vinhphuc.gov.vn
	2021-08-10T17:22:35+0700


		2021-08-10T17:23:12+0700


		2021-08-10T17:23:24+0700




