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KẾ HOẠCH
Thành lập Bệnh viện dã chiến số 2
điều trị bệnh nhân COVID-19 tỉnh Lào Cai
I. TÌNH HÌNH HIỆN TẠI

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, khó
lường trên phạm vi toàn cầu, một số nước có dấu hiệu dịch bùng phát trở lại kể
cả những người đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin COVID-19 vẫn có thể nhiễm bệnh vì
các biến chủng mới Delta, Omicrom số người mắc mới và tử vong do COVID19 vẫn gia tăng hàng ngày. Tại Việt Nam dịch vẫn ghi nhận số người mắc mới ở
nhiều tỉnh, thành phố và tiếp tục có những diễn biến theo chiều hướng phức tạp,
nhiều thách thức với đa ổ dịch, đa nguồn lây và đa biến chủng, các tỉnh, thành đã
thiết lập và đưa vào hoạt động rất nhiều bệnh viện dã chiến để điều trị các bệnh
truyền nhiễm gây dịch, đáp ứng việc thu dung, tiếp nhận, cách ly, điều trị người
bệnh dương tính với COVID-19 khi các bệnh viện đã quá tải.
Để chủ động, sẵn sàng đảm bảo công tác thu dung, điều trị bệnh nhân
COVID-19 theo từng cấp độ dịch. Ngày 26/11/2021 Ủy ban nhân dân tỉnh Lào
Cai đã ban hành Kế hoạch số 401/KH-UBND thiết lập cơ sở thu dung, điều trị
bệnh nhân COVID-19 đáp ứng các cấp độ dịch.
Tuy nhiên, theo hướng dẫn mới về chuyên môn của Bộ Y tế cách ly F1,
hướng dẫn điều trị F0 cũng như tình hình công tác năm của địa phương. Ủy ban
nhân tỉnh ban hành Kế hoạch thành lập Bệnh viện dã chiến số 2 (BVDC số 2).
II. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm năm 2007 và các văn bản hướng dẫn;
- Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009 và các văn bản hướng dẫn;
- Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản năm 2008 và các văn bản hướng dẫn;
- 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;
- Nghị định số 02/2019/NĐ-CP ngày 02/01/2019 của Chính phủ về phòng
thủ dân sự;
- 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;
- 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;
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- Quyết định số 3646/QĐ-BYT ngày 31/7/2021 của Bộ Y tế về việc ban
hành Tiêu chí phân loại nguy cơ người nhiễm SARS-CoV-2;
- 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;
- Quyết định số 4689/QĐ-BYT ngày 06/10/2021 của Bộ Y tế về việc ban
hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19.
- Quyết định số 5155/QĐ-BYT ngày 08/11/2021 của Bộ Y tế về việc ban
hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 ở trẻ em.
III. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích
- Tiếp nhận, theo dõi, chăm sóc và điều trị các trường hợp dương tính với vi
rút Sars-CoV-2 khi tình hình dịch bệnh lan rộng trong cộng đồng.
- Bệnh viện dã chiến (BVDC) số 2 được sử dụng điều trị các ca bệnh không
triệu chứng, triệu chứng nhẹ khi BVDC số 1 vượt quá công suất điều trị.
2. Yêu cầu
- Nêu cao quan điểm kết hợp quân dân y toàn diện trong thiết lập, quản lý, vận
hành;
- Chuẩn bị đầy đủ về mặt lực lượng, phương tiện, trang bị thuốc, vật tư, hóa
chất, phương tiện bảo hộ để duy trì hoạt động của BVDC số 2 trong quá trình thực
hiện nhiệm vụ;
- Quá trình triển khai đảm bảo an toàn, hạn chế thấp nhất xẩy ra lây nhiễm
chéo sang cán bộ nhân viên, người phục vụ và ra cộng đồng.
IV. CƠ CẤU VÀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN.

1. Quy mô:
- Từ 600 - 800 giường bệnh. Trên cơ sở chuyển đổi công năng Khu cách
ly y tế tập trung của tỉnh thành BVDC số 2.
- Địa điểm: Trung đoàn 254 – Km18, Thôn Tòong Già, thị trấn Phong
Hải, huyện Bảo Thắng (Trung đoàn 254).
2. Cơ sở hạ tầng: Sử dụng toàn bộ Trụ sở Trung đoàn 254 (Phụ lục 1 sơ
đồ gửi kèm).
- Thực hiện ngăn cách giữa các vùng: Vùng xanh (Bộ phận hành chính
điều hành) - Vùng vàng (Cho cán bộ y tế, bộ đội trực tiếp chăm sóc cho bệnh
nhân F0 nghỉ ngơi) - Vùng đỏ (Khu vực điều trị bệnh nhân F0).
- Khẩn trương sửa chữa, chuyển đổi công năng cho phù hợp công tác
điều trị bệnh nhân F0 (Chi tiết tại phụ lục 2).
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3. Trang thiết bị:
- BVDC số 2 sử dụng toàn bộ trang thiết bị sẵn có của Trung đoàn 254;
- Bệnh viện đa khoa tỉnh bàn giao trang thiết bị, vật tư y tế, thuốc, hóa chất,
dịch truyền, ... đang trang cấp cho Khu cách ly y tế tập trung của tỉnh cho Bệnh
viện Sản Nhi tỉnh (đơn vị được giao phụ trách công tác y tế của BVDC số 2);
Bệnh viện Sản Nhi căn cứ quy mô của BVĐC số 2 và tình hình cụ thể để dự trù
bổ sung trình Sở Y tế, Sở Tài chính xem xét bổ sung đảm bảo công tác điều trị.
- Bổ sung, huy động từ các đơn vị y tế trong tỉnh, cấp bổ sung từ nguồn
ngân sách tỉnh và đề nghị hỗ trợ từ nguồn phòng, chống dịch quốc gia.
- Các Trang thiết bị phát sinh trong quá trình thực hiện, tiếp tục đề xuất
thẩm định để mua sắm bổ sung.
(Chi tiết tại Phụ lục 03)
4. Bộ máy BVDC số 2, gồm: Thực hiện theo Quyết định số 4111/QĐBYT ngày 26/8/2021 của Bộ Y tế. Tùy vào tình hình diễn biễn dịch bệnh, căn cứ
điều kiện thực tế, quy mô bệnh viện; tổ chức huy động nhân lực phù hợp từ các
cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh, các tình nguyện viên và các lực lượng
hỗ trợ khác.
4.1. Giám đốc và các phó giám đốc: Chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo
và vận hành bệnh viện dã chiến. Do Chủ tịch UBND tỉnh ra Quyết định bổ
nhiệm tạm thời để điều hành Bệnh viện dã chiến.
- Giám đốc: 01 đồng chí Lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh;
- Phó giám đốc: 03 người. cụ thể:
+ 01 Phó giám đốc Phụ trách công tác Y tế (Ngành Y tế);
+ 01 Phó giám đốc Phụ trách công tác chuyên môn (Ngành Y tế);
+ 01 Phó giám đốc Phụ trách công tác hậu cần (Bộ CHQS tỉnh).
4.2. Các bộ phận/khu vực chuyên môn thuộc Bệnh viện: Căn cứ cơ sở
hạ tầng sẵn có của Trung đoàn 254, Ban giám đốc BVDC số 2 bố trí các đảm
bảo tối thiểu có các Bộ phận như: Khu điều hành - hành chính; Khu vực tiếp đón
người bệnh; khu vực điều trị người bệnh; khu vực cấp cứu người bệnh; Khu vực
dinh dưỡng; bộ phận Dược - VTYT và các bộ phận khác phù hợp với chức năng
nhiệm vụ (tham khảo cơ cấu khoa, phòng theo Quyết định số 4111/QĐ-BYT
ngày 26/8/2021 của Bộ Y tế - tại Phụ lục số 2).
4.3. Biên chế:
- Căn cứ Quyết định số 4111/QĐ-BYT ngày 26/8/2021 của Bộ Y tế. Tùy
từng thời điểm và số lượng người bệnh, Ban giám đốc BVDC số 2 chủ động
điều chỉnh nhân lực làm việc tại BVDC cho phù hợp.
- Đảm bảo có các lực lượng:
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+ Hành chính hậu cần: Ban giám đốc, hành chính, cấp dưỡng, an ninh trật
tự, nhân lực vệ sinh, lái xe.
+ Y tế: Bác sỹ, điều dưỡng, kỹ thuật viên, dược.
+ Lực lượng khác: Bộ đội, Công an.
(Chi tiết tại Phụ lục số 4)
5. Tổ chức hoạt động của BVDC số 2: Bố trí theo nguyên tắc một chiều,
tách biệt, phòng chống lây nhiễm chéo; thuận tiện cho việc chăm sóc và điều trị
cùng lúc nhiều người bệnh COVID-19.
6. Quy trình vận hành của BVDC số 2: Giám đốc Bệnh viện ký ban
hành quy trình hoạt động bệnh viện đảm bảo theo đúng hướng dẫn chuyên môn
y tế và phù hợp với tình hình thực tế tại Bệnh viện. Đảm bảo 1 số nội dung cơ
bản sau:
1) Thu dung các trường hợp đã được chẩn đoán xác định vào khu vực tiếp
đón và sàng lọc bệnh nhân.
2) Khai thác kỹ thông tin, bác sĩ chẩn đoán kỹ tình trạng, làm bệnh án và
đưa về khu vực điều trị.
3) Thực hiện chế độ giao ban hàng ngày giữa ban điều hành và các khu
vực để nắm bắt, trao đổi chuyên môn và chỉ đạo điều hành chung toàn khu vực
Bệnh viện. Giao ban tại các khu vực điều trị hàng ngày.
4) Những trường hợp nặng vượt quá khả năng điều trị cần chuyển người
bệnh lên Bệnh viện tiếp nhận tầng 2,3 (Bệnh viện Sản Nhi).
5) Quy trình làm việc của BVDC số 2 do Giám đốc Bệnh viện quy định
dựa trên Quy chế bệnh viện.
6) Giữ liên lạc và báo cáo tình hình hoạt động hàng ngày của BVDC số 2
với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của tỉnh.
7) Chế độ lương và phụ cấp thực hiện theo chế độ chống dịch, do đơn vị
quản lý cán bộ trực tiếp chi trả căn cứ vào chế độ phòng chống dịch theo Nghị
quyết số 16/NQ-CP ngày 08/02/2021 của Chính phủ và các quy định hiện hành.
Kinh phí đảm bảo công tác hành chính, hậu cần, cơ sở vật chất do Bộ Chỉ
huy quân sự tỉnh đảm bảo;
Kính phí đảm bảo cho công tác y tế: Thuốc, dịch truyền, vật tư, trang thiết
bị y tế, máy vi tính + máy in cho nhân viên y tế, lực lượng hỗ trợ chuyên môn
và bệnh nhân điều trị COVID-19 do Bệnh viện Sản Nhi đảm bảo.
8) Bệnh viện dã chiến số 2 sẽ giải thể sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ, do
UBND tỉnh quyết định.
V. CÔNG TÁC ĐẢM BẢO

1. Nhân lực
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- Nhân lực y tế: huy động từ các cơ sở y tế công lập và ngoài công lập trên
địa bàn tỉnh.
- Đối với nhân lực hành chính, kế toán: Huy động nhân lực từ các bệnh
viện công lập.
- Lực lượng phục vụ hành chính, hậu cần, đảm bảo điện, nước, thu gom
và xử lý chất thải sinh hoạt: Huy động lực lượng cán bộ, chiến sỹ BCHQS tỉnh.
- Lực lượng đảm bảo an ninh, trật tự: Huy động cán bộ, chiến sỹ công an tỉnh.
- Lực lượng xử lý rác thải y tế: Huy động xe và người của Bệnh viện đa
khoa tỉnh vận chuyển về xử lý tại Khu xử lý chất thải y tế tập trung của tỉnh
(BVĐK tỉnh).
- Lái xe cứu cấp cứu chuyên dụng: Huy động xe và lái xe của Trung tâm
cấp cứu 115 - Bệnh viện đa khoa tỉnh và xe chuyên dụng của Trung đoàn 254.
- Đối với nhân lực khác: Các tình nguyện viên tham gia phòng, chống
dịch bệnh COVID-19.
2. Cơ sở vật chất: Trưng dụng toàn bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện
có của Trung đoàn 254, có bổ sung, điều chỉnh phân khu phù hợp theo hướng dẫn
của Bộ Y tế và điều kiện thực tế.
3. Trang thiết bị y tế, thuốc, vật tư, hóa chất
- Trang thiết bị y tế huy động từ các cơ sở y tế công lập và ngoài công lập,
trang thiết bị mua bổ sung cho BVDC số 2.
- Thuốc, vật tư tiêu hao, hóa chất điều động (tạm ứng) từ Bệnh viện Sản
Nhi và các cơ sở y tế công lập khác đã đấu thầu mua sắm trong năm và mua bổ
sung các danh mục không có trong danh mục đấu thầu.
4. Kinh phí
- Khái toán: 1.625.172.109 đồng (chưa kể phụ cấp, chi tiết tại các phụ
biểu kèm theo).
- Nguồn ngân sách:
+ Ngân sách địa phương
+ Ngân sách Trung ương hỗ trợ
+ Ngân sách được tài trợ từ các tổ chức, cá nhân
+ Nguồn BHYT
+ Nguồn hợp pháp khác
- Chế độ chi:
+ Đối với người hưởng lương từ NSNN: Được hưởng nguyên lương, phụ
cấp nghề, phụ cấp độc hại và các khoản phụ cấp tham gia phòng, chống dịch
theo quy định.
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+ Đối với người không hưởng lương từ NSNN: trả lương tháng, BHXH
theo thỏa thuận lao động và được hưởng các phụ cấp tham gia phòng, chống
dịch theo quy định.
+ Các khoản chi phí cho điều trị: theo các quy định hiện hành.
+ Các khoản chi khác (điện, nước, xăng dầu…): chi theo thực tế.
5. Khen thưởng, kỷ luật
- Các cá nhân, tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ sẽ được khen thưởng kịp
thời theo các hình thức của Luật Thi đua – Khen thưởng
- Các cá nhân, tập thể không thực hiện hoặc thực hiện không tốt sẽ bị xử
lý kỷ luật hoặc xử lý hình sự theo quy định.
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Y tế
- Chủ trì tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập
BVDC số 2 của tỉnh khi dịch bệnh bùng phát trên diện rộng.
- Phối hợp với Sở Nội vụ đề xuất với Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm
Giám đốc và các phó giám đốc từ các đơn vị trong tỉnh để chỉ đạo, điều hành
trong thời gian hoạt động BVDC số 2.
- Giao cho Giám đốc Sở Y tế căn cứ tình hình thực tế có phương án sẵn
sàng huy động nhân lực từ các cơ sở y tế công lập, các cơ sở y tế ngoài công lập,
sinh viên Y thuộc trường Cao đẳng Lào Cai, cán bộ y tế đã nghỉ hưu; có phương
án huy động trang thiết bị từ các cơ sở y tế công lập và ngoài công lập.
- Chuẩn bị phương án dự trữ thuốc, vật tư tiêu hao, hóa chất để điều động
(tạm ứng) từ Bệnh viện Sản Nhi và các cơ sở y tế công lập khác đã đấu thầu mua
sắm trong năm và mua bổ sung các danh mục không có trong danh mục đấu thầu.
- Tham mưu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh xin hỗ trợ
tăng cường từ các bệnh viện Trung ương để đảm bảo về trang thiết bị, vật tư y tế,
hóa chất tại BVDC số 2 của tỉnh.
- Chỉ đạo xử lý môi trường, phương tiện, thu gom rác thải y tế tại BVDC
số 2.
- Chỉ đạo Bệnh viện Sản Nhi phối hợp với Sở Thông tin truyền thông và
đơn vị cung cấp dịch vụ thực hiện khảo sát lắp bổ sung camera giám sát tại các
buồng bệnh nhân COVID-19 hoàn thành xong trước khi tiếp nhận người bệnh
vào điều trị.
- Lập dự trù kinh phí đảm bảo cho hoạt động của bệnh viện gửi Sở Tài
Chính thẩm định trình UBND tỉnh.
- Tổng hợp báo cáo hoạt động hàng ngày tại BVDC 2 theo quy định về
Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh và Bộ Y tế.
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2. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh
- Chủ trì đảm bảo công tác hậu cần, điện, nước, cơ sở vật chất theo kế hoạch.
- Phối hợp với các lực lượng khác triển khai các nhiệm vụ tại BVDC số 2.
- Căn cứ tình hình cơ sở vật chất hiện tại của Trung đoàn 254, chủ động
sửa chữa cho phù hợp công tác điều trị bệnh nhân F0.
3. Công an tỉnh
- Chủ trì tổ chức công tác đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ BVDC số 2,
kiểm soát chặt chẽ việc cách ly người bệnh tại bệnh viện.
- Đảm bảo an ninh trật tự khu vực xung quanh BVDC số 2.
4. Sở Tài chính
- Tham mưu UBND tỉnh cấp bổ sung kinh phí đảm bảo cho các hoạt động
tại BVDC số 2 của tỉnh.
- Hướng dẫn sử dụng nguồn kinh phí phục vụ cho hoạt động của BVDC
số 2.
5. Sở Nội vụ
- Phối hợp với Sở Y tế đề xuất với Chủ tịch UBND tỉnh thành lập BVDC
số 2, bổ nhiệm tạm thời Giám đốc và các phó giám đốc từ các đơn vị trong tỉnh
để chỉ đạo, điều hành trong thời gian thiết lập BVDC số 2.
- Hướng dẫn chế độ chính sách về tiền lương, phụ cấp nghề, phụ cấp độc hại
và các khoản phụ cấp khác theo quy định đối với người làm việc tại BVDC số 2.
6. Sở Tài nguyên và Môi Trường
- Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế hoàn chỉnh các thủ tục về môi trường để
vận hành BVDC số 2.
- Bố trí bổ sung nhà vệ sinh di động cho BVDC số 2 theo nhu cầu thực tế.
7. Sở Thông tin truyền thông
- Khi ban hành Quyết định thành lập BVDC số 2 tổ chức tuyên truyền cho
người dân hiểu, không hoang mang lo lắng.
- Phối hợp với Bệnh viện Sản Nhi khảo sát lắp bổ sung camera giám sát
tại các buồng bệnh nhân COVID-19 đảm bảo kết nối chuyển dữ liệu hình ảnh về
Trung ương theo quy định, hoàn thành xong trước khi tiếp nhận người bệnh vào
điều trị.
8. UBND huyện Bảo Thắng
- Chịu trách nhiệm đảm bảo cung cấp điện, nước.
- Chỉ đạo chính quyền khu vực xung quanh BVDC số 2 vận động nhân
dân hiểu, không hoang mang lo lắng; Đảm bảo an ninh trật tự khu vực thiết lập
bệnh viện.
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9. Các sở, ngành, đơn vị liên quan
Triển khai các biện pháp phòng chống dịch theo chức năng nhiệm vụ và
theo phân công của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh.
Các sở, ban, ngành, đơn vị, lực lượng liên quan căn cứ Kế hoạch triển
khai, thực hiện./.
Nơi nhận:

- Văn phòng Chính Phủ (để báo cáo);
- Bộ Y tế (để báo cáo);
- TT. TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Bộ CHQS tỉnh;
- Công an tỉnh;
- UBND các huyện, tx, tp;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, TH3, VX2.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Giàng Thị Dung

