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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TỦA CHÙA 

 

Số:       /KH-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

 

Tủa Chùa, ngày        tháng   11  năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 

Thiết lập bệnh viện dã chiến phòng, chống dịch  

bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Tủa Chùa 

 

 Căn cứ Quyết định số 98/QĐ-BCĐQG ngày 30/3/2020 của Ban Chỉ đạo 

quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus 

Corona gây ra về việc ban hành Kế hoạch thiết lập bệnh viện dã chiến điều trị bệnh 

nhân Covid-19; Quyết định số 1942/QĐ-BYT ngày 04/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế về việc ban hành mô hình tổ chức, hoạt động bệnh viện dã chiến điều trị bệnh 

nhân Covid-19; Quyết định số 941/QĐ-BYT ngày 17/3/2020 của Bộ Y tế về việc 

ban hành danh mục trang thiết bị, vật tư tiêu hao và thuốc thiết yếu của 01 khu vực 

điều trị cách ly người bệnh Covid-19; Quyết định số 1259/QĐ-BYT ngày 

20/3/2020 về việc ban hành Danh mục phương tiện phòng hộ cá nhân thiết yếu của 

01 khu vực điều trị cách ly người bệnh Covid-19; Văn bản số 109/BYT-KHTC 

ngày 02/4/2020 của Bộ Y tế về việc triển khai bệnh viện dã chiến điều trị bệnh 

nhân Covid-19. 

Để đảm bảo đáp ứng nhu cầu chăm sóc, điều trị số lượng lớn bệnh nhân 

trong tình hình dịch lan rộng, giảm tải cho cơ sở y tế các tuyến và tập trung điều 

trị cho các bệnh nhân nặng là một nhiệm vụ cấp bách trong tình hình dịch 

Covid-19 ngày càng phức tạp. UBND huyện ban hành Kế hoạch thiết lập bệnh 

viện dã chiến phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Tủa Chùa, 

cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: Thiết lập và triển khai bệnh viện dã chiến (BVDC) để đáp 

ứng tình hình dịch bệnh Covid-19 ngày càng phức tạp, chủ động chăm sóc và 

điều trị bệnh nhân trong trường hợp các cơ sở y tế bị quá tải, nguy cơ xảy ra lây 

nhiễm chéo. Bệnh viện dã chiến đảm bảo đáp ứng nhu cầu chăm sóc, điều trị số 

lượng lớn bệnh nhân trong tình hình dịch cấp độ 4 trở lên cho bệnh nhân Covid-

19 ở mức độ nhẹ và trung bình, để giảm tải cho cơ sở y tế các tuyến, tập trung 

điều trị cho các bệnh nhân nặng. 

2. Yêu cầu 

- Nguồn lực để thiết lập BVDC (nhân lực, trang thiết bị, thuốc, vật tư tiêu hao) 

được huy động từ các cơ sở y tế trên địa bàn để phục vụ điều trị bệnh Covid-19 và 

các bệnh lý nền (tim mạch, tiểu đường..,), hạn chế mua sắm mới; 

- Giám đốc BVDC chịu trách nhiệm toàn bộ việc triển khai kế hoạch, bảo 

đảm BVDC phải được triển khai xong trước 05 ngày kể từ khi Quyết định được 

ban hành; 
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- Cần có phương án giáo dục, tuyên truyền để người bệnh, nhân viên y tế 

yên tâm, chấp hành các quy định của BVDC, khắc phục mọi khó khăn để hoàn 

thành nhiệm vụ, tránh hoảng loạn; 

- Các thông tin về công tác chuẩn bị cần bảo mật, không phổ biến rộng rãi, 

tránh làm nhân dân hoang mang. 

II. QUY TRÌNH VẬN HÀNH CỦA BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN 

1. Đội vận chuyển bệnh nhân sẽ thu dung các trường hợp mắc Covid-19 mức 

độ nhẹ, trung bình vào khu vực tiếp đón và sàng lọc bệnh nhân. 

2. Tại khu vực tiếp đón và sàng lọc: Người bệnh được làm các xét nghiệm, 

chụp X-Quang, chẩn đoán và đưa vào khu vực điều trị. 

3. Tại khu vực tiếp đón: Bộ phận hành chính ghi chép vào sổ sách theo dõi, 

bác sỹ làm hồ sơ bệnh án và đưa về các khu vực điều trị. 

4. Thực hiện chế độ giao ban hàng ngày giữa Ban Giám đốc và các khu vực 

để nắm bắt, trao đổi chuyên môn và chỉ đạo điều hành chung toàn bệnh viện. 

Giao ban tại khu vực hàng ngày. 

5. Khi theo dõi, phát hiện những trường hợp nặng và quá nặng vượt quá 

khả năng điều trị của BVDC, cần có phương án chuyển người bệnh tới Bệnh 

viện đa khoa tỉnh. 

6. Quy chế làm việc của BVDC do Giám đốc Bệnh viện dã chiến xây dựng 

dựa trên Quy chế bệnh viện, trình Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 của huyện phê duyệt và triển khai thực hiện. 

7. Báo cáo tình hình hoạt động hàng ngày của Bệnh viện dã chiến với Ban 

Chỉ đạo, Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của huyện. 

8. Chế độ lương và phụ cấp thực hiện theo chế độ chống dịch, do đơn vị trực 

tiếp quản lý căn cứ vào chế độ phòng, chống dịch theo Nghị quyết số 16/NQ-CP 

ngày 08/2/2021 của Thủ tướng Chính phủ. 

9. Các công tác hành chính, tổ chức, hậu cần khác do BVDC thực hiện theo 

quy định hiện hành. 

10. Bệnh viện dã chiến sẽ giải thể sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ do Ban 

Chỉ đạo, Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch của huyện quyết định. 

III. ĐỊA ĐIỂM, CƠ CẤU, TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA BVDC 

1. Địa điểm: Bệnh viện dã chiến sử dụng cơ sở vật chất sẵn có: Tại Trường 

Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT huyện Tủa Chùa với quy mô 200 giường bệnh. 

2. Cơ cấu, quy mô BVDC 

- Tổng nhân lực: 110 người, trong đó: 18 Bác sĩ và Điều dưỡng, 45 Y sỹ; 

10 Kỹ thuật viên; 04 Dược sỹ; 02 tài chính, kế toán; 06 Hộ lý; 25 cán bộ khác. 

- Quy mô: Bệnh viện dã chiến thiết lập 200 giường bệnh, bao gồm các khu 

vực cơ bản sau: 
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1. Khu vực điều hành, hành chính; 

2. Khu tiếp đón và phân loại bệnh nhân;  

3. Khu chẩn đoán hình ảnh; 

4. Khu xét nghiệm; 

5. Khu hồi sức cấp cứu 10 giường; 

6. Khu điều trị bệnh nhân nhẹ và trung bình 75 giường; 

7. Khu cách ly bệnh nhân chờ ra viện 25 giường; 

8. Khu dược cấp phát thuốc, vật tư, hoá chất; 

9. Khu đồ vải và dụng cụ y tế; 

10. Khu cấp dưỡng; 

11. Khu nghỉ ngơi cho người phục vụ; 

12. Khu chống nhiễm khuẩn; 

13. Khu bảo vệ; 

14. Khu lưu giữ tử thi. 

3. Tổ chức hoạt động 

3.1. Khu vực điều hành, hành chính 

- Bố trí tại khu………của Trường PTDTNT THPT huyện. Đảm bảo đầy đủ 

các phương tiện liên lạc cần thiết, máy phát điện, camera và các thiết bị văn phòng. 

- Buồng hành chính: Bàn, ghế, làm việc, giao ban, tủ đựng hồ sơ bệnh án, 

sổ sách, biểu mẫu, máy tính, máy in, điện thoại, đèn đọc phim X-Quang… 

- Buồng trực lãnh đạo Bệnh viện. 

- Nhân lực: Ban Giám đốc (02), Bộ phận Kế hoạch - Nghiệp vụ (03), bộ 

phận Tài chính Kế toán (02), bộ phận Hành chính hậu cần (04). 

- Phương tiện phòng hộ cá nhân cho nhân viên y tế: Khẩu trang N95, khẩu 

trang y tế, trang phục phòng hộ theo quy định. 

3.2. Khu vực tiếp đón và phân loại bệnh nhân 

- Bố trí tại…….. của Trường PTDTNT THPT huyện. 

- Nhân lực 08 người: 03 Bác sĩ, 04 điều dưỡng, 01 hộ lý. 

- Trang thiết bị và phương tiện: Bàn tiếp đón với sổ sách, giấy tờ, biểu mẫu 

hồ sơ bệnh án cần thiết; Giường khám cấp cứu; các trang thiết bị khám thông 

thường: Nhiệt kế, máy đo huyết áp, ống nghe, cân y tế và xe cứu thương. 

- Tủ thuốc cấp cứu thông thường: Dịch truyền, chống sốc, thuốc kháng vi 

rút, kháng sinh, bơm kim tiêm, dây truyền dịch, bông, băng, gạc... 
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- Phương tiện phòng hộ cá nhân cho nhân viên y tế: Khẩu trang N95, khẩu 

trang y tế, trang phục phòng hộ theo quy định. 

3.3. Khu vực chẩn đoán hình ảnh, siêu âm 

- Bố trí tại….……của Trường PTDTNT THPT huyện để thiết bị chụp X- 

Quang, máy siêu âm. 

- Nhân lực: 05 người: 02 bác sĩ, 03 KTV chẩn đoán hình ảnh. 

- Trang thiết bị và phương tiện: Máy chụp X-Quang cao tần, máy chụp X-

Quang di động, máy siêu âm, đèn đọc phim và các phương tiện bảo hộ cho nhân 

viên y tế (áo chì), sổ sách nhập bệnh nhân, sổ ghi chép kết quả siêu âm, X-Quang. 

- Phương tiện phòng hộ cá nhân cho nhân viên y tế: Khẩu trang N95, khẩu 

trang y tế, trang phục phòng hộ theo quy định. 

3.4. Khu vực xét nghiệm 

- Bố trí tại ……….của Trường PTDTNT THPT huyện để máy xét nghiệm. 

- Nhân lực: 05 người: 01 bác sĩ, 04 KTV chẩn đoán hình ảnh. 

- Thiết bị và phương tiện: Máy xét nghiệm sinh hoá tự động, máy xét nghiệm 

huyết học tự động, các phương tiện để lấy và bảo quản mẫu xét nghiệm/bệnh nhân 

như: Ống nghiệm, bộ dụng cụ lấy máu, lấy bệnh phẩm và các vật tư tiêu hao xét 

nghiệm khác; sổ sách nhập bệnh nhân, sổ ghi chép kết quả xét nghiệm. 

- Phương tiện phòng hộ cá nhân cho nhân viên y tế: Khẩu trang N95, khẩu 

trang y tế, trang phục phòng hộ theo quy định. 

3.5. Khu vực cấp phát thuốc, vật tư, hoá chất 

- Bố trí tại ……………của Trường PTDTNT THPT huyện; 

- Nhân lực: 04 người; 

- Thiết bị và phương tiện: Cơ số thuốc, vật tư, hoá chất, theo hướng dẫn 

chẩn đoán, điều trị và phòng lây nhiễm Covid-19 và theo nhu cầu thực tế điều trị 

khu vực hồi sức cấp cứu và theo điều trị bệnh nhân (Quyết định số 941/QĐ-BYT 

ngày 17/3/2020 và Quyết định số 1259/QĐ-BYT ngày 20/3/2020 của Bộ Y tế).  

- Phương tiện phòng hộ cá nhân cho nhân viên y tế: Khẩu trang y tế. 

3.6. Khu đồ vải và dụng cụ y tế 

- Bố trí tại …………………..của Trường PTDTNT THPT huyện; 

- Cung ứng và xử lý đồ vải và dụng cụ y tế cho khu điều trị. 

- Nhân lực 01 nhân viên làm nhiệm vụ thu gom, khử khuẩn, đóng gói và 

vận chuyển đến khu vực giặt đồ của khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn để giặt, là, 

hấp, sấy đồ vải và xử lý dụng cụ y tế. 

- Phương tiện phòng hộ cá nhân cho nhân viên y tế: Khẩu trang N95, khẩu 

trang y tế, trang phục phòng hộ theo quy định. 
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3.7. Khu hồi sức cấp cứu bệnh nhân nặng 

- Bố trí 14 giường bệnh, trong đó có 04 giường hồi sức cấp cứu tại chỗ cho 

bệnh nhân nặng. 

- Nhân lực 07 người: 03 bác sĩ, 03 điều dưỡng, 01 hộ lý, số nhân lực có thể 

điều chỉnh tuỳ theo số lượng bệnh nhân nặng. 

- Trang thiết bị: Máy tạo oxy, máy thở không xâm nhập, monitor theo dõi 

bệnh nhân, máy đo độ bão hoà oxy, bình oxy, các loại bóng ambu các cỡ, mask 

các cỡ, dây thở oxy các loại, dây máy thở, máy đo huyết áp, ống nghe, nhiệt kế, 

cọc truyền dịch, bơm tiêm điện, máy truyền dịch tự động, máy hút dịch, bộ đặt 

nội khí quản, xe tiêm, bàn di động làm thủ thuật. 

- Tủ thuốc cấp cứu với cơ số thuốc cho cấp cứu và phòng chống dịch. 

- Phương tiện phòng hộ cá nhân: Trang phục phòng hộ cá nhân, khẩu trang 

N95 và khẩu trang y tế. 

- Vật tư, văn phòng phẩm, sổ sách. 

- Thiết bị gom đồ kiểm soát chống nhiễm khuẩn. 

3.8. Khu vực chăm sóc và điều trị bệnh nhân nhẹ và trung bình 

- Bố trí 186 giường bệnh tại các phòng học của Trường PTDTNT THPT 

huyện, phân dãy thứ tự A-B; 

+ Dãy nhà A quy mô: ……. giường; 

+ Dãy nhà B quy mô: ……. giường; 

- Nhân lực 28 người: 06 Bác sĩ; 18 Điều dưỡng và KTV; 04 hộ lý; số người 

có thể điều chỉnh tuỳ theo số lượng bệnh nhân thực tế; 

- Trang thiết bị, vật tư tiêu hao: Giường bệnh, tủ thuốc cấp cứu, xe tiêm, 

bơm tiêm điện, dây truyền dịch, bông, băng, gạc. 

- Phương tiện phòng hộ cá nhân: trang phục phòng hộ, khẩu trang N95 

hoặc tương đương, khẩu trang y tế. 

- Phương tiện thu gom và vận chuyển chất thải, đồ vải, dụng cụ y tế. 

- Phương tiện vệ sinh buồng bệnh. 

- Dung dịch sát khuẩn tay nhanh có chứa cồn. 

3.9. Khu cách ly người bệnh đã điều trị khỏi chờ ra viện 

- Bố trí tại dãy nhà……. 25 giường bệnh nhân dành cho người bệnh điều trị 

khỏi chờ ra viện. 

- Nhân lực 10 người: 04 bác sĩ, 06 điều dưỡng thực hiện chăm sóc, theo dõi 

sức khoẻ hàng ngày. 

- Trang thiết bị: máy đo huyết áp, ống nghe, nhiệt kế. 
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- Phương tiện phòng hộ cá nhân: Trang phục phòng hộ, khẩu trang N95, 

khẩu trang y tế. 

- Phương tiện thu gom và vận chuyển chất thải, đồ vải, dụng cụ y tế. 

- Phương tiện vệ sinh buồng bệnh. 

- Dung dịch sát khuẩn tay nhanh có chứa cồn. 

3.10. Khu nghỉ ngơi cho nhân viên y tế và nhân viên phục vụ 

- Khu nghỉ ngơi cho cán bộ y tế: Bố trí dãy nhà …. của Trường PTDTNT 

THPT huyện; 

- Khu nghỉ ngơi cho nhân viên phục vụ: Bố trí dãy nhà …… của Trường 

PTDTNT THPT huyện. 

3.11. Khu cấp dưỡng 

- Sử dụng khu vực nhà bếp của Trường PTDTNT THPT huyện; 

- Chế biến và cung cấp suất ăn cho người bệnh, nhân viên y tế. 

- Nhân lực: 06 người để chế biến và phục vụ ăn cho bệnh nhân, cán bộ y tế 

và nhân viên phục vụ tại BVDC. 

- Thiết bị và phương tiện: Trang bị bếp gas, bàn ăn, ghế và các dụng cụ chế 

biến thức ăn... 

- Phương tiện phòng hộ cá nhân: Khẩu trang y tế. 

3.12. Khu chống nhiễm khuẩn 

- Bố trí tại khu …… của Trường PTDTNT THPT huyện. 

- Thu gom tất cả đồ vải của bệnh nhân và cán bộ nhân viên trong BVDC  

để đưa đi giặt tại khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn. 

- Chất thải rắn được thu gom 01 lần/ngày vận chuyển đến nơi xử lý chất 

thải rắn của Trung tâm Y tế huyện. 

- Nhân lực: 04 nhân viên thu gom, xử lý chất thải y tế và nhân viên vệ sinh. 

- Thiết bị và phương tiện: 

+ Túi, thùng đựng chất thải rắn y tế các loại; 

+ Xe thu gom chất thải y tế; 

+ Thùng lưu trữ tạm thời chất thải y tế (lây nhiễm) và chất thải thông thường; 

+ Phương tiện vệ sinh và khử khuẩn buồng bệnh; 

+ Phương tiện phòng hộ cá nhân: Trang phục phòng hộ, khẩu trang y tế. 

3.13. Khu bảo vệ 

- Bố trí tại phòng Bảo vệ của Trường PTDTNT THPT huyện; 
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- Nhân lưc: 02 Chiến sĩ Công an đảm bảo an ninh, trật tự và kiểm soát 

người, phương tiện ra vào khu vực cách ly và lái xe. 

- Phương tiện phòng hộ cá nhân: Khẩu trang y tế, nước sát trùng tay. 

3.14. Khu xử lý tử thi 

- Bố trí tại …….. của Trường PTDTNT THPT huyện. 

- Nhân lực: 04 người. 

- Khi người bệnh tử vong, xử lý tử thi, khâm niệm thực hiện theo đúng quy 

định (thực hiện theo hướng dẫn quản lý chất thải y tế và xử lý thi hài bệnh nhân 

tử vong do nhiễm Covid-19). Sau khi xử lý chuyển về nhà đại thể của Trung tâm 

Y tế huyện. 

V. CÔNG TÁC ĐẢM BẢO 

1. Chăm sóc, điều trị bệnh nhân Covid-19 

- Việc chăm sóc bệnh Covid-19 theo hướng dẫn chi tiết tại Quyết định số 

1344/QĐ-BYT ngày 25/3/2020 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn chẩn đoán và 

điều trị bệnh nhân Covid-19. Bố trí thường trực 24/24 tại tất cả các vị trí; 

- Bệnh viện dã chiến đảm bảo số lượng máy chụp X-Quang lưu động, bình 

thở oxy đảm bảo các chức năng thu dung, sàng lọc, chăm sóc, điều trị và theo 

dõi tiến triển của bệnh; 

- Những bệnh nhân nặng vượt quá khả năng điều trị của BVDC huyện sẽ 

được chuyển lên bệnh viện tuyến tỉnh để chăm sóc và điều trị theo phân tuyến. 

2. Trang thiết bị, thuốc, vật tư, hoá chất, phương tiện 

- Danh mục, số lượng trang thiết bị, vật tư tiêu hao và thuốc thiết yếu thực 

hiện theo Quyết định số 941/QĐ-BYT ngày 17/3/2020 của Bộ Y tế về việc ban 

hành danh mục trang thiết bị, vật tư tiêu hao và thuốc thiết yếu của 01 khu vực 

điều trị cách ly người bệnh Covid-19. Huy động trang thiết bị, vật tư tiêu hao từ 

các tuyến cơ sở y tế trên địa bàn; 

- Danh mục, số lượng phương tiện phòng hộ cá nhân thực hiện theo Quyết 

định số 1259/QD-BYT ngày 20/3/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục 

phương tiện phòng hộ cá nhân thiết yếu của 01 khu vực điều trị cách ly người 

bệnh Covid-19, hoá chất khử khuẩn do UBND huyện bố trí kinh phí; 

- Trường hợp không đủ, không đáp ứng được yêu cầu của Bệnh viện dã 

chiến theo quy định của Bộ Y tế, thì huy động từ các nguồn sẵn có khác. 

(Có phụ lục 1, 2 kèm theo) 

3. Khử trùng, phòng chống lây nhiễm chéo, xử lý chất thải: Quy trình 

và cách thức khử trùng, phòng chống lây nhiễm chéo tại BVDC, xử lý rác thải y 

tế và rác thải thông thường đảm bảo thực hiện theo Quyết định số 468/QĐ-BYT 

ngày 19/02/2020 của Bộ Y tế về việc "Hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm 

bệnh viêm đường hô hấp cấp do SARS-COV-2 trong các cơ sở khám, chữa 
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bệnh" và Quyết định số 904/QĐ-BYT ngày 16/3/2020 của Bộ Y tế về việc ban 

hành " Sổ tay hướng dẫn tổ chức thực hiện cách ly y tế vùng có dịch Covid-19". 

4. Biển hiệu: Bệnh viện dã chiến và các khu vực trong BVDC phải có hệ 

thống biển hiệu đầy đủ và rõ ràng, thứ tự. Khu vực buồng bệnh cách ly ghi rõ 

hạn chế việc ra vào. 

VI. KINH PHÍ 

1. Nguồn ngân sách 

- Ngân sách Trung ương hỗ trợ. 

- Ngân sách địa phương. 

- Ngân sách được tài trợ từ các tổ chức, cá nhân. 

- Nguồn BHYT. 

- Nguồn hợp pháp khác. 

2. Chế độ  

- Đối với người hưởng lương từ ngân sách nhà nước: Được hưởng nguyên 

lương, phụ cấp nghề, phụ cấp độc hại và các khoản phụ cấp, chế độ tham gia 

phòng, chống dịch theo quy định. 

- Đối với người không hưởng lương từ ngân sách nhà nước: Trả lương 

tháng, bảo hiểm xã hội thoả thuận hợp đồng lao động và hưởng các phụ cấp, chế 

độ 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. 

3. Dự kiến kinh phí hỗ trợ cho BVDC 

- Kinh phí phụ cấp chống dịch (Có phụ lục 3 kèm theo). 

- Kinh phí mua phương tiện phòng hộ cá nhân (Có phụ lục 4 kèm theo). 

- Kinh phí mua vật tư y tế tiêu hao, hoá chất thiết yếu (Có phụ lục 5 kèm theo). 

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Y tế huyện 

- Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Y tế huyện tham mưu Chỉ huy trưởng 

Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 huyện ban hành Quyết định 

thành lập Bệnh viện dã chiến của huyện khi dịch bùng phát trên diện rộng; 

- Lập dự toán kinh phí mua phương tiện phòng hộ cá nhân, hóa chất khử 

khuẩn, chế độ phụ cấp phòng, chống dịch cho các lực lượng tham gia hoạt động 

của BVDC gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện thẩm định trình UBND huyện 

xem xét phê duyệt; 
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- Phối hợp với Trung tâm Y tế huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm 

tra, giám sát các hoạt động của bệnh viện đảm bảo đúng quy trình chuyên môn 

theo quy định của Bộ Y tế. 

2. Trung tâm Y tế huyện 

- Căn cứ tình hình thực tế có phương án sẵn sàng huy động nhân lực, trang 

thiết bị từ các cơ sở y tế trên địa bàn; 

- Chuẩn bị phương án điều động thuốc, vật tư tiêu hao, hoá chất từ Trung 

tâm Y tế và các cơ sở y tế công lập khác (đã đấu thầu mua sắm trong năm) để 

cung ứng cho BVDC sử dụng; 

- Tham mưu UBND huyện đề nghị các Bệnh viện, Trung tâm chuyên khoa 

tuyến tỉnh, các Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố hỗ trợ về nhân lực y 

tế, trang thiết bị, vật tư y tế, hoá chất tại BVDC của huyện; 

- Chỉ đạo xử lý môi trường, phương tiện, thu gom rác thải y tế tại BVDC; 

- Phối hợp với các ban, ngành liên quan trong công tác xử lý tử thi theo quy định; 

- Hàng ngày tổng hợp, báo cáo hoạt động tại BVDC về UBND huyện và Sở 

Y tế tỉnh Điện Biên theo quy định. 

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện: Thẩm định dự toán kinh phí do 

Phòng Y tế đề xuất, tham mưu UBND huyện cấp kinh phí đảm bảo cho các hoạt 

động tại BVDC của huyện; hướng dẫn sử dụng nguồn kinh phí phục vụ cho hoạt 

động của Bệnh viện dã chiến. 

4. Công an huyện: Phối hợp với ngành Y tế trong việc huy động lực lượng 

phục vụ cho hoạt động chuyên môn của Bệnh viện dã chiến. Đảm bảo công tác 

an ninh, trật tự 24/24 giờ; kiểm soát người ra, vào tại khu vực BVDC. 

5. Ban Chỉ huy Quân sự huyện 

- Chủ trì phối hợp với ngành Y tế và các cơ quan, đơn vị liên quan triển 

khai thực hiện vận hành BVDC; đề xuất với UBND huyện bổ nhiệm Giám đốc, 

Phó Giám đốc BVDC để chỉ đạo, điều hành trong thời gian thiết lập BVDC và 

hoạt động. 

- Điều động lực lượng, phương tiện, trang thiết bị phục vụ bệnh viện dã chiến 

theo nhu cầu để đảm bảo hoạt động; đảm bảo về cơ sở hạ tầng và công tác hậu cần. 

6. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; UBND các xã, thị trấn 

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện, 

ngành Y tế thiết lập, vận hành có hiệu quả BVDC để điều trị bệnh nhân Covid-19; 

- Thông tin, truyền thông, hướng dẫn người dân hợp tác trong công tác phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19, tránh gây hoang mang trong nhân dân; 

- Hỗ trợ về nhân lực, hậu cần trong việc thiết lập bệnh viện dã chiến; 
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- Huy động các tình nguyện viên tham gia hoạt động của Bệnh viện dã 

chiến phù hợp với năng lực của tình nguyện viên và nhu cầu vận hành hoạt động 

của Bệnh viện dã chiến; 

- Tham gia bảo vệ, giữ an ninh trật tự Bệnh viện dã chiến và tham gia công 

tác xã hội trợ giúp người bệnh; 

Ghi chú: Kế hoạch này sẽ được cập nhật và điều chỉnh thường xuyên, kịp 

thời để đáp ứng hiệu quả với diễn biến của tình hình dịch cũng như quá trình 

triển khai công tác phòng, chống dịch trên thực tế. 

Trên đây là Kế hoạch thiết lập Bệnh viện dã chiến phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 trên địa bàn huyện Tủa Chùa, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, ban, 

ngành, đoàn thể huyện; UBND các xã, thị trấn nghiêm túc tổ chức triển khai 

thực hiện đảm bảo nội dung, yêu cầu./. 

Nơi nhân 
- Sở Y tế tỉnh Điện Biên (b/c); 

- TT. Huyện uỷ (b/c); 

- TT. HĐND huyện (b/c); 

- Lãnh đạo UBND huyên ( b/c); 

- BCĐ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện; 

- Các thành viên Trung tâm Chỉ huy phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Tuân 
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Phụ lục 1 

DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ THIẾT YẾU 

(Cơ số cho 200 giường bệnh nhân và điều trị trong 3 tuần) 

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số       /KH-UBND ngày     /    / 2021 của UBND 

huyện Tủa Chùa) 

TT Tên trang thiết bị Số lượng 

1 Máy thở xách tay kèm van PEEP, 2 bộ dây 2 

2 Máy X-Quang di động 2 

3 Máy theo dõi bệnh nhân>5 thông số 5 

4 Máy theo dõi bệnh nhân > 2 thông số ( SpO2 và nhịp tim) 10 

5 Máy đo độ bão hoà Oxy kẹp tay 10 

6 Bình Oxy 10 

7 Bơm tiêm điện 4 

8 Máy truyền dịch 4 

9 Máy hút dịch 2 

10 Máy hút dẫn lưu màng phổi kín di động 2 

11 Bộ đặt Nội khí quản 5 

12 Đèn thủ thuật 5 

13 Máy phun dung dịch khử khuẩn: khử khuẩn bề mặt trong các 

phòng cách ly 

1 
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Phụ lục 2 

DANH MỤC THUỐC THIẾT YẾU 

(Cơ số cho 200 giường bệnh nhân và điều trị trong 3 tuần) 

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số:     /KH-UBND ngày   /   / 2021 của UBND 

huyện Tủa Chùa) 

 

TT Tên thuốc 

Nồng 

độ/Hàm 

lượng 

Đơn vị tính Số lượng 

1 Natriclorid 0,9%/500ml Chai 1000 

2 Glucose 5%/500ml Chai 1000 

3 Glusose 10/500ml Chai 500 

4 Ringer lactat 500ml Chai 1000 

5 Ceftriaxon 1g Lọ 500 

6 Ceftazidin 1g Lọ 500 

7 Adrenalin 1mg Ống 500 

8 Nor.adrenalin 1mg Ống 100 

9 Midazolam 5mg/1ml Ống 100 

10 Methyl presnisolon 40 mg Lọ 300 

11 Thuốc khác khi cần 

thiết, sẽ sử dụng từ 

nguồn thuốc sẵn có của 

đơn vị 
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Phụ lục 3 

DỰ TOÁN KINH PHÍ CHI CHẾ ĐỘ ĐẶC THÙ TRONG PHÒNG, 

CHỐNG DỊCH BỆNH CIVOD-19 TẠI BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN 

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số    /KH-UBND ngày    tháng   năm 2021 của 

UBND huyện Tủa Chùa) 

ĐVT: Đồng 

TT Nội dung Số 

người 

Số 

tiền/ngày 

Số 

ngày 

Thành tiền 

I Chế độ phụ cấp chống dịch 

cho cán bộ y tế, người lao 

động tham gia phòng, 

chống dịch 

    

 

 

 

1 

 

Tiền ăn cho cán bộ làm 

việc tại Bệnh viện dã chiến 

110 người x 80.000 

đồng/ngày x 30 ngày 

 

 

 

110 

 

 

80.000 

 

 

30 

 

 

264.000.000 

 

 

 

2 

 

Người trực tiếp khám, 

chẩn đoán, điều trị người 

bệnh mắc bệnh dịch trại cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh 

 

 

 

 

69 

 

 

 

300.000 

 

 

 

30 

 

 

 

621.000.000 

 

 

 

3 

Người vận chuyển người 

bệnh, bệnh phẩm; bảo 

quản tử thi người bệnh; 

người giặt đồ vải, quàn áo 

bác sĩ, bệnh nhân; thu gom 

vỏ trai, lọ, hộp hoá chất; 

bảo vệ khu điều trị cách ly; 

vệ sinh tẩy uế, diệt tác 

nhân gây bệnh trong khu 

cách ly tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

 

 

 

41 

 

 

 

200.000 

 

 

 

30 

 

 

 

246.000.000 
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Phụ lục 4 

DANH MỤC VẬT TƯ TIÊU HAO, HOÁ CHẤT THIẾT YẾU 

 (Cơ số cho 200 giường bệnh điều trị trong 3 tuấn) 

 (Ban hành kèm theo Kế hoạch số     /KH-UBND ngày    tháng     năm 2021 của 

UBND huyện Tủa Chùa) 

ĐVT: Đồng 

TT Tên thiết bị Đơn 

vị tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

Dự kiến 

Thành tiền 

I Vật tư tiêu     

1 Hộp đựng mẫu bệnh phẩm Hộp 100 95.000 9.500.000 

2 Tube đựng môi trường vẩn 

chuyển bệnh phẩm 

Cái 1.000 69.000 69.000.000 

3 Tăm bông mềm lấy bệnh 

phẩm 

Cái 1.000 1.600 1.600.000 

II Hoá chất     

1 Calcium Hypochlorite 70% Kg 1.500 170.000 255.000.000 

 Cộng    335.100.000 
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Phụ lục 5 

DANH MỤC PHƯƠNG TIỆN PHÒNG HỘ CÁ NHÂN THIẾT YẾU 

(Cơ số cho 200 giường điều trị trong 3 tuần) 

 (Ban hành kèm theo Kế hoạch số     /KH-UBND ngày     tháng   năm 2021 của 

UBND huyện Tủa Chùa). 

ĐVT: Đồng 

TT Tên mặt hàng Đơn 

vị tính 

Số lượng Đơn giá 

Dự kiến 

Thành tiền 

1 Găng tay rửa cao su dùng 

nhiều lần 

Đôi 220 15.000 3.300.000 

2 Găng khám bệnh, dùng 01 

lần 

Đôi 40.000 1.300 52.000.000 

3 Găng vô khuẩn Đôi 8.000 4.809 38.472.000 

4 Găng tay dài Đôi 120 13.500 1.620.000 

5 Bộ trang phục phòng chống 

dịch dùng 01 lần, bảo vệ 

toàn thân 

Bộ 40.000 189.000 7.560.000.000 

6 Khẩu trang y tế Cái 120.000 2.250 270.000 

7 Bao giầy phòng mổ dùng 01 

lần 

Đôi 42.000 8.000 336.000.000 

8 Khẩu trang N95 hoặc tương 

đương 

Chiếc 42.000 95.000 3.990.000.000 

9 Băng có đánh dấu màu 

trắng/cam dùng để chỉ cản 

quang, cuộn dài 50m 

Cuộn 10 80.000 800.000 

10 Khăn giấy lau tay Hộp 600 25.000 15.000.000 

11 Dung dịch vệ sinh tay chứa 

cồn 500ml 

Chai 2.000 78.750 157.500.000 

12 Dung dịch xà phòng 500ml Chai 640 75.000 48.000.000 

13 Khăn lau khử khuẩn bề mặt 

máy thở, monitor... 

Cái 1.500 40.000 60.000.000 

14 Túi đựng rác thải nguy hại Cái 8.000 3.800 30.400.000 

15 Chlorhexidine 0,12% xúc 

miệng cho nhân viên y tế 

chai 250ml 

Chiếc 1.200 135.000 162.000.000 

16 Túi đựng tử thi  20 800.000 16.000.000 

 Cộng    12.471.362.000 
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