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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      Quảng Nam, ngày         tháng         năm 2022

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc thành lập Cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 thể nhẹ

và không triệu chứng của huyện Núi Thành

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

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 Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23/11/2009;

Căn cứ Nghị định số 71/2002/NĐ-CP ngày 23/7/2002 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh tình trạng khẩn cấp trong 
trường hợp có thảm họa lớn, dịch bệnh nguy hiểm;

Căn cứ Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30/9/2010 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm 
về áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù 
trong thời gian có dịch;

Căn cứ Nghị định số 129/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ 
giao chỉ tiêu huy động ngành y tế khi có chiến tranh và tình trạng khẩn cấp;

Căn cứ Nghị định số 02/2019/NĐ-CP ngày 02/01/2019 của Chính phủ về 
phòng thủ dân sự;

Căn cứ Quyết định số 173/QĐ-TTg ngày 01/02/2020 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc công bố dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra;

Căn cứ Quyết định số 477/QĐ-TTg ngày 01/4/2020 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc công bố dịch COVID-19;

Căn cứ Quyết định số 371/QĐ-TTg ngày 16/3/2021 của Thủ tướng Chính 
phủ ban hành danh mục trang thiết bị phòng thủ dân sự;

Căn cứ 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 Kế hoạch số 105/KH-UBND ngày 02/8/2021 của UBND tỉnh về 
thiết lập Bệnh viện dã chiến/Bệnh viện điều trị COVID-19 trên địa bàn tỉnh 
Quảng Nam; 
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Căn cứ Quyết định số 3176/QĐ-UBND ngày 02/11/2021 của UBND tỉnh 
ban hành quy định tạm thời một số biện pháp “Thích ứng an toàn, linh hoạt, 
kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” theo từng cấp độ dịch áp dụng trên địa bàn 
tỉnh Quảng Nam;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 01/TTr-SYT ngày 
04/01/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 thể nhẹ và không 
triệu chứng của huyện Núi Thành, cụ thể như sau:

- Tên gọi: Cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 Trường THPT Nguyễn Huệ 
(cũ) (gọi tắt là Cơ sở).

- Địa điểm: Trường THPT Nguyễn Huệ (cũ), huyện Núi Thành (thôn Vân 
Trai, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành).

- Quy mô: 250 giường bệnh.

- Đơn vị phụ trách chuyên môn: Trung tâm Y tế huyện Núi Thành.

- Hạng cơ sở khám, chữa bệnh: hạng III.

- Thời gian có hiệu lực hoạt động: kể từ ngày thu dung, điều trị bệnh nhân 
COVID-19 cho đến khi được cấp có thẩm quyền cho phép giải thể.

Điều 2. Cơ sở chịu trách nhiệm thu dung, điều trị người bệnh COVID-19 
thể nhẹ và không triệu chứng theo các hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế, Ban 
Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch COVID-19, Trung tâm Chỉ huy phòng, 
chống dịch COVID-19 tỉnh và Sở Y tế. Cơ sở có tư cách pháp nhân, được sử 
dụng con dấu và tài khoản riêng của Trung tâm Y tế huyện Núi Thành.

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 có kinh nghiệm phòng chống dịch bệnh giữ chức 
vụ Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng, Phó các bộ phận.

2. Phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Cơ sở theo đúng hướng 
dẫn của Bộ Y tế và các văn bản có liên quan.

Điều 4. Trách nhiệm của các cơ quan liên quan

1. Sở Y tế

a) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện tại Cơ
sở của huyện Núi Thành.

b) Xây dựng phương án huy động lực lượng, phương tiện, trang thiết bị 
phù hợp với quy mô Cơ sở theo từng giai đoạn.
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c) Đề xuất với Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng chống dịch COVID-19, Trung 
tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan 
phối hợp chặt chẽ với Cơ sở để vận hành Cơ sở an toàn; điều động lực lượng, 
phương tiện phục vụ hoạt động theo kế hoạch và Quy chế hoạt động, đảm bảo 
an ninh, trật tự, an toàn của Cơ sở.

d) Phối hợp với các Sở, Ban, ngành liên quan bảo đảm các điều kiện về cơ 
sở vật chất, công nghệ thông tin, điện, nước, quản lý chất thải rắn y tế, xử lý 
nước thải để vận hành Cơ sở theo kế hoạch. Tại Cơ sở phải đảm bảo vệ sinh môi 
trường khử khuẩn, quản lý chất thải y tế trong phòng, chống dịch COVID-19.

2. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, cơ quan, đơn vị liên quan 
tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí, bổ sung trang thiết bị cho Cơ sở để
đảm bảo hoạt động thu dung, điều trị người bệnh nhiễm COVID-19 và chế
độ cho nhân viên y tế và các lực lượng làm việc tại Cơ sở.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với UBND huyện Núi Thành trong 
việc nâng cấp, sửa chữa, mở rộng Cơ sở để Cơ sở kịp thời đi vào hoạt động khi 
cần thiết.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, kiểm tra việc xử lý nước thải, 
rác thải, đảm bảo yêu cầu về môi trường tại Cơ sở.

5. Sở Thông Tin và Truyền thông chỉ đạo các nhà mạng đảm bảo thông 
tin liên lạc tại Cơ sở.

6. Công an tỉnh chỉ đạo Công an huyện Núi Thành bố trí lực lượng đảm 
bảo công tác an ninh, trật tự tại Cơ sở.

7. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện Núi 
Thành bố trí lực lượng đảm bảo công tác hậu cần tại Cơ sở.

8. Công ty Điện lực Quảng Nam, đơn vị cung cấp nước sạch trên địa bàn 
huyện đảm bảo phương án cấp điện, cấp nước cho Cơ sở.

9. Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với Sở Y tế, Cơ sở bảo đảm quyền lợi 
của người bệnh có thẻ BHYT được chuyển đến cách ly, điều trị tại Cơ sở và 
nhân viên y tế làm việc tại Cơ sở.

10. UBND huyện Núi Thành phối hợp với các Sở, ngành liên quan để 
thiết lập, triển khai Cơ sở hiệu quả; chủ động chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện về 
nguồn lực theo phương châm “4 tại chỗ” để vận hành Cơ sở. Tăng cường công 
tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát định kỳ và đột xuất khi cần thiết. 

11. Người đứng đầu địa điểm được sử dụng để thành lập Cơ sở có trách 
nhiệm bàn giao mặt bằng và tạo điều kiện cần thiết cho hoạt động của Cơ sở.

Điều 5. Cơ sở sẽ giải thể khi có văn bản chỉ đạo của cấp có thẩm quyền. 
Các chế độ có liên quan đến hoạt động của Cơ sở được thực hiện kể từ ngày thu 
dung, điều trị bệnh nhân COVID-19.
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Điều 6. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Y tế, Tài 
chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền 
thông, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh; Chủ tịch 
UBND huyện Núi Thành; Cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 thể nhẹ và không 
triệu chứng của huyện Núi Thành; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương 
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:                                                                       
- Như Điều 6;
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành liên quan;
- Công ty Điện lực Quảng Nam;
- BTV Huyện ủy Núi Thành;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- TTYT huyện Núi Thành;
- Trường THPT Nguyễn Huệ (cũ);
- CPVP;
- Lưu: VT, KGVX (Hậu).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

[daky]
 

Trần Văn Tân
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