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QUYẾT ĐỊNH 
Về việc thành lập khu vực điều trị cho bệnh nhân nhiễm Covid-19 

tại Trung tâm Y tế huyện Yên Dũng 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa
đổi, bổ sung một số điều Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày
22/11/2019;

Căn cứ Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm năm 2007; 

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 Quyết định số 1551/QĐ-BYT ngày 03/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế 
về việc ban hành hướng dẫn Tổ chức cách ly y tế tại cơ sở khám, chữa bệnh trong 
phòng, chống dịch Covid-19; 

Căn cứ Quyết định số 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); 

 Căn cứ Kế hoạch số 16/KH-UBND  ngày 01/2/2020 của UBND tỉnh Bắc 
Giang về Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút 
Corona (nCov) gây ra trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; 

X�t đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 101/TTr-SYT ngày       
19   tháng 5 năm 2021, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập khu vực điều trị cho bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại 
Trung tâm Y tế huyện Yên Dũng. 

Điều 2. Khu vực điều trị cho bệnh nhân nhiễm Covid-19 có trách nhiệm 
khám bệnh, thu dung, điều trị và theo dõi bệnh nhân nghi ngờ và bệnh nhân xác 
định nhiễm Covid-19 theo hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế và Sở Y tế. 
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Điều 3: Trách nhiệm của các cơ quan liên quan 

1. Trung tâm Y tế huyện Yên Dũng 

- Bố trí lực lượng y tế của đơn vị đảm bảo việc khám bệnh, thu dung, điều 
trị và theo dõi bệnh nhân nghi ngờ và bệnh xác định nhiễm Covid-19. 

- Xây dựng quy trình tiếp đón bệnh nhân vào viện, ra viện; kiểm tra, giám 
sát đối với các trường hợp điều trị. 

- Bố trí cơ số thuốc, vật tư, hoá chất, trang thiết bị để thực hiện nhiệm vụ 
được giao. 

2. Công an tỉnh Bắc Giang: Bố trí lực lượng đảm bảo công tác an ninh, 
trật tự tại khu vực điều trị cho bệnh nhân nhiễm Covid-19. 

Điều 4. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thủ trưởng các cơ 
quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Y tế, Công an tỉnh; Trung tâm Y tế huyện Yên 
Dũng và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 
- Bộ Y tế; 
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 
- Uỷ ban MTTQ và các tổ chức CT-XH tỉnh; 
- BCĐ PCD Covid-19 tỉnh; 
- Văn phòng UBND tỉnh: LĐ VP, TH; 
- Lưu: VT, KGVX. 

 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 
 
 

Phan Thế Tuấn 
 

 

 


