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KẾ HOẠCH 

Thiết lập Cở sở thu dung, điều trị người bệnh COVID-19  
số 1 huyện Nghĩa Đàn 

 
Thực hiện Quyết định số 4796/QĐ-UBND ngày 09/12/2021 của UBND 

tỉnh Nghệ An về việc ban hành hướng dẫn tạm thời triển khai Cơ sở thu dung, 
điều trị người bệnh COVID-19 tuyến huyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An và Quyết 

định số 4797/QĐ-UBND ngày 09/12/2021 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ủy 
quyền thành lập Cơ sở thu dung, điều trị người bệnh COVID-19 tuyến huyện 

trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Đàn ban hành Kế 
hoạch Thiết lập Cở sở thu dung, điều trị người bệnh COVID-19 số 1 huyện 
Nghĩa Đàn như sau: 

 I. CĂN CỨ PHÁP LÝ 

- Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm năm 2007; 

- Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009; 
- Quyết định số 878/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ Y tế ban hành 

Hướng dẫn cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19; 
- Quyết định số 1259/QĐ-BYT ngày 20/3/2020 của Bộ Y tế ban hành danh 

mục phương tiện phòng hộ cá nhân thiết yếu của 01 khu vực điều trị cách ly 
người bệnh COVID-19; 

- Quyết định số 5188/QĐ-BYT ngày 14/12/2020 của Bộ Y tế về việc 
hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV-2 trong cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh; 
- Quyết định số 2626/QĐ-BYT ngày 28/5/2021 của Bộ Y tế về việc ban 

hành danh mục nhu cầu trang thiết bị, vật tư tiêu hao và thuốc thiết yếu của các 

khu vực điều trị người bệnh COVID-19; 
- Quyết định số 3982/QĐ-BYT ngày 18/08/2021 của Bộ Y tế về việc ban 

hành Hướng dẫn tạm thời Dự phòng và xử trí COVID-19 do chủng vi rút SARS- 
CoV-2 ở phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh; 

- Quyết định số 4042/QĐ-BYT ngày 21/08/2021 của Bộ Y tế Ban hành 
Hướng dẫn tạm thời mô hình Trạm Y tế lưu động trong bối cảnh dịch COVID-19;  

- Quyết định sổ 4111/QĐ-BYT ngày 27/8/2021 của Bộ Y tế về 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 4159/QĐ-BYT ngày 28/8/2021 của Bộ Y tế về việc ban 

hành Hướng dẫn lựa chọn và sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân trong phòng, 
chổng bệnh dịch COVID-19; 

- Quyết định số 4377/QĐ-BYT ngày 11/9/2021 của Bộ Y tế về việc Ban 
hành Sổ tay hướng dẫn triển khai các nhiệm vụ của Trạm Y tể lưu động; 
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- Quyết định sổ 4689/QĐ-BYT ngày 06/10/2021 của Bộ Y tế về Hướng 

dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19; 
- Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về việc ban 

hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 
COVID-19”; 

- Quyết định sổ 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế về việc ban 

hành hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ- 
CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về việc ban hành Quy định tạm thời “Thích 

ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quà dịch 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; 
- Quyết định số 5525/QĐ-BYT ngày 01/12/2021 của Bộ Y tế về việc ban 

hành Hướng dẫn phân loại nguy cơ người nhiễm SARS-CoV-2 và định hướng xử 
trí, cách ly, điều trị. 

- Quyết định số 4796/QĐ-UBND ngày 09/12/2021 của UBND tỉnh Nghệ 
An về việc ban hành hướng dẫn tạm thời triển khai Cơ sở thu dung, điều trị 

người bệnh COVID-19 tuyến huyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An; 
- Quyết định số 4797/QĐ-UBND ngày 09/12/2021 của UBND tỉnh Nghệ 

An về việc ủy quyền thành lập Cơ sở thu dung, điều trị người bệnh COVID-19 

tuyến huyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
- Công văn số 6309/SYT-NVY ngày 15/12/2021 của Sở Y tế Nghệ An về 

việc thành lập cơ sở thu dung điều trị người bệnh COVID-19.  
II. MỤC TIÊU, CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ 

1. Mục tiêu chung 
Chủ động thu dung, quản lý, theo dõi và điều trị người bệnh COVID-19 

không triệu chứng, người bệnh mức độ nhẹ trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn, giảm 
tải cho các cơ sở điều trị COVID-19, hạn chế tối đa tỷ lệ người bệnh chuyển 

nặng và tử vong. 
2. Chức năng, nhiệm vụ, đối tượng 
2.1. Chức năng 

- Cơ sở thu dung, điều trị người bệnh COVID-19 số 1 huyện Nghĩa Đàn là 

tổ chức thuộc Trung tâm Y tế huyện, chịu sự quản lý toàn diện, điều hành trực 
tiếp của Giám đốc Trung tâm Y tế huyện. 

- Cơ sở thu dung, điều trị người bệnh COVID-19 số 1 huyện Nghĩa Đàn có 

chức năng Quản lý, theo dõi, chăm sóc và điều trị tập trung người bệnh COVID-
19 không triệu chứng và mức độ nhẹ thuộc tầng 1 của mô hình tháp 3 tầng theo 

quy định tại Quyết định số 4111/QĐ-BYT ngày 27/8/2021 của Bộ Y tế.  
2.2. Nhiệm vụ 

- Thu dung, khám, điều trị cho người bệnh COVID-19 nhẹ, không triệu 
chứng; phát hiện sớm, xử trí cấp cứu, kịp thời chuyển viện khi người bệnh 

COVID-19 tiến triển ở mức độ vừa và nặng. 
-  Kiểm soát, ngăn ngừa lây nhiễm SARS-CoV-2 tại Cơ sở thu dung, điều 

trị bệnh nhân COVID-19 và ngăn ngừa lây nhiễm ra cộng đồng. 
- Thực hiện nhiệm vụ khác do UBND huyện giao. 

2.3. Đối tượng được thu dung, cách ly, quản lý và điều trị 
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a) Đối tượng thu dung là các trường hợp thuộc nhóm nguy cơ trung bình 

và thấp được quy định tại Quyết định số 5525/QĐ-BYT ngày 01/12/2021 của 
Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn phân loại nguy cơ người nhiễm SARS-

CoV-2 và định hướng xử trí, cách ly, điều trị. Cụ thể như sau: 
* Nguy cơ thấp: 
- Tuổi từ ≥ 3 tháng đến ≤ 49 tuổi và chưa phát hiện bệnh lý nền, đã tiêm 

đủ vắc xin, sức khỏe chưa có dấu hiệu bất thường và SpO2 từ 97% trở lên. 
* Nguy cơ trung bình: 

- Từ 50 – 64 tuổi, chưa phát hiện bệnh lý nền đã tiêm đủ vắc xin; 
- Tuổi từ ≥ 3 tháng đến ≤ 49 tuổi và chưa tiểm đủ vắc xin; 

- Có dấu hiệu như sốt, ho, đau họng, khó thở nhẹ,… và SpO2 từ 97% trở lên. 
b) Người chăm sóc cho đối tượng COVID-19 dưới 16 tuổi, nếu có nguyện 

vọng và có đơn cam kết tự nguyện vào khu cách ly để chăm sóc, có độ tuổi từ 18 
– 65, đã được tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 và không có bệnh nền (Phụ 

lục 6). 
III. MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG 

1. Tên cơ sở: Cơ sở thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 số 1 huyện 
Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An. 

2. Địa điểm và quy mô 

- Cơ sở thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 số 1 huyện Nghĩa Đàn, 
tỉnh Nghệ An: Sử dụng trụ sở UBND xã Nghĩa Thắng cũ (nay thuộc xã Nghĩa 

Thành) với quy mô 100 giường bệnh. 
- Cơ sở làm việc tối thiểu phải bố trí: nơi trực, nơi tiếp đón, nơi khám và 

tư vấn, nơi nằm theo dõi cho người dân trong trường hợp cần thiết; khu vệ sinh, 
tắm rửa, có nước sạch, điện, có thu gom rác thải y tế và có chỗ ngủ cho nhân 

viên y tế. 
3. Thành lập, kích hoạt và giải thể 

UBND huyện ra quyết định thành lập cơ sở thu dung, điều trị người bệnh 
COVID-19. Căn cứ tình hình diễn biến dịch trên địa bàn, UBND huyện quyết 

định thời điểm kích hoạt Cơ sở thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 để đáp 
ứng công tác phòng, chống dịch COVID-19. 

- Cơ sở thu dung, điều trị sử dụng con dấu và tài khoản, giấy phép hoạt 
động, sử dụng mã khám chữa bệnh và danh mục kỹ thuật của Trung tâm Y tế 
huyện Nghĩa Đàn 

- Thủ tục giải thể thực hiện theo quy định của pháp luật. 
4. Nguồn nhân lực  
- Nhân lực Y tế: 08 người (Phụ lục 1) 

- Nhân lực an ninh, hậu cần:  

 + Công an: 03 cán bộ; 
 + Quân sự: 03 cán bộ. 

- Ngoài nhân viên y tế, có thể huy động thêm các nhân lực khác trên địa 
bàn như: Hội Chữ thập đỏ, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên,... để tham gia hỗ trợ 

nhân viên y tế như trực điện thoại, kết nối với các hộ gia đình và các hoạt động 
cần thiết khác của Cở sở thu dung, điều trị COVID-19 số 1 huyện Nghĩa Đàn. 
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IV. TRANG THIẾT BỊ, THUỐC, VẬT TƯ Y TẾ THIẾT YẾU 
1. Trang thiết bị thiết yếu cho phòng, chống COVID-19 (Phụ lục 2) 
2. Danh mục thuốc (Phụ lục 3) 

3. Phương tiện vận chuyển 
Phối hợp Trung tâm Y tế huyện Nghĩa Đàn và hệ thống vận chuyển cấp 

cứu tư nhân trên địa bàn huyện, các Bệnh viện, Trung tâm Y tế các huyện lân 

cận, trên địa bàn tỉnh để vận chuyển kịp thời các trường hợp nhiễm COVID-19 
trở nặng đến các cơ sở y tế phù hợp nhanh nhất. Khi cần thiết phải huy động 

được xe ô tô có gắn bình ô xy, có xe đẩy hoặc băng ca để vận chuyển người 
nhiễm COVID-19 đi cấp cứu kịp thời. 

V. BỐ TRÍ CƠ SỞ VẬT CHẤT HẠ TẦNG 
1. Khu vực đón tiếp, phân loại bệnh nhân: 
a. Trạm gác: 

- Bố trí ở cổng của Cơ sở thu dung, điều trị. 

- Có bố trí bảo vệ trực 24/24 giờ, tuyệt đối không cho phép những người 
không có nhiệm vụ ra – vào cơ sở điều trị. 

- Có đặt biển cảnh báo nền đỏ, chữ vàng:  
“CƠ SỞ THU DUNG, ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN COVID-19 SỐ 1 

HUYỆN NGHĨA ĐÀN 

KHÔNG PHẬN SỰ MIỄN VÀO” 
b. Khu vực tiếp nhận bệnh nhân 

- Bố trí khu vực riêng, dễ tiếp cận cho người bệnh ngay từ đầu. 
- Bố trí đầy đủ phương tiện, máy tính để rút ngắn thời gian tiếp nhận, đảm 

bảo chính xác. 
- Bố trí camera theo dõi. 
c. Điểm khử khuẩn phương tiện vận chuyển 

- Bố trí gần cổng ra vào. 

- Tất cả các phương tiện vận chuyển chuyên dụng, phương tiện ra – vào 
Cơ sở thu dung, điều trị được phun khử khuẩn bằng dung dịch khử khuẩn có 

nồng độ 0,05% Clo hoặc 0,1% clo hoạt tính. 
2. Khu hành chính, hậu cần 

Bố trí Khu vực Hành chính dành cho Ban điều hành, nhân viên Y tế tại 
khu vực nhà cấp 4, phía trước cơ sở riêng biệt với Khu điều trị, có máy tính, 
máy in, tivi theo dõi camera và các thiết bị, vật tư, văn phòng phẩm,… đảm bảo 

thông tin liên lạc, mạng Internet, wifi,… 
3. Khu vực cách ly, điều trị 

3.1. Khu vực cách ly bệnh nhân dương tính: Chia làm 02 đối tượng 
người bệnh để bố trí phòng: 

- Người bệnh COVID-19 không có triệu chứng: Nhà số 2 (Khu vực nhà 
2 tầng); Trong đó tầng 2 là các bệnh nhân có chỉ số CT < 30, Tầng 1 sử dụng 

cho các bệnh nhân có chỉ số xét nghiệm CT ≥ 30. 
- Người bệnh COVID-19 có triệu chứng nhẹ: hắt hơi, sổ mũi, ho khan,…: 

Nhà số 1 (hội trường của UBND xã Nghĩa Thắng cũ).  
3.2. Khu vực cách ly bệnh nhân âm tính: Là các trường hợp có kết quả 

xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính (dãy nhà cấp 4 giáp trạm y tế ). 
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4. Phương tiện vận chuyển 

Giao Trung tâm Y tế huyện chủ trì, phối hợp các cơ sở y tế trên địa bàn bố 
trí xe chuyên dụng để vận chuyển kịp thời theo đúng quy định. Trường hợp 

không bố trí được thì hợp đồng với các cơ sở vận chuyển cấp cứu khác. 
VI. HỒ SƠ BỆNH ÁN, SỔ SÁCH, QUY TRÌNH CHUYÊN MÔN 

  Thực hiện theo hướng dẫn tại PHẦN VIII “HỒ SƠ BỆNH ÁN, SỔ 

SÁCH, QUY TRÌNH CHUYÊN MÔN” Quyết định số 4796/QĐ-UBND ngày 
9/12/2021 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành Hướng dẫn tạm thời triển 

khai Cơ sở thu dung, điều trị người bệnh COVID-19 tuyến huyện trên địa bàn 
tỉnh Nghệ An 

VII. QUẢN LÝ CHẤT THẢI 
Thực hiện theo hướng dẫn tại PHẦN IX “QUẢN LÝ CHẤT THẢI” 

Quyết định số 4796/QĐ-UBND ngày 9/12/2021 của UBND tỉnh Nghệ An về việc 
ban hành Hướng dẫn tạm thời triển khai Cơ sở thu dung, điều trị người bệnh 

COVID-19 tuyến huyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An 
VIII. KINH PHÍ 

1. Ngân sách tỉnh hỗ trợ kinh phí trực tiếp điều trị bệnh nhân gồm:  
- Kinh phí thuốc, hóa chất, vật tư tiêu hao, trang thiết bị Y tế thiết yếu trực 

tiếp phục vụ điều trị; kinh phí xử lý rác thải, phun khử khuẩn, xét nghiệm,… 

- Chế độ, chính sách cho bệnh nhân, lực lượng tham gia và đối tượng liên 
quan khác. 

- Các chi phí liên quan khác phát sinh trong quá trình điều trị bệnh nhân. 
2. Ngân sách huyện đảm bảo chi phí có liên quan khác còn lại bao gồm 

đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ điều trị, chi phí vận chuyển,… 
3. Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán chi phí khám chữa bệnh đối với người 

có thẻ BHYT theo quy định hiện hành. 
4. Nguồn kinh phí hợp pháp khác. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
1. Cơ sở thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 tuyến huyện 

- Theo dõi, chăm sóc, điều trị bệnh nhân COVID-19 mỗi ngày, cập nhật 
diễn biến vào hồ sơ quản lý người bệnh COVID-19; tùy theo diễn biến bệnh có 

thể cấp phát bổ sung thuốc điều trị theo phác đồ. 
- Khi bệnh nhân COVID-19 có các dấu hiệu chuyển nặng, chịu trách 

nhiệm hướng dẫn, xử trí cấp cứu cho người bệnh, đồng thời chuyển người bệnh 

đến cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 tuyến trên. 
- Thực hiện lấy mẫu xét nghiệm, người bệnh COVID-19 theo quy định. Nếu 

kết quả xét nghiệm âm tính, đủ điều kiện công nhận khỏi bệnh, lập danh sách để 
chuyển Trung tâm Y tế huyện cấp giấy xác nhận khỏi bệnh theo quy định. 

- Tuân thủ hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 do Bộ Y tế ban hành. 
- Quản lý hồ sơ khám bệnh, chữa bệnh, tài liệu chuyên môn liên quan đến 

quá trình chăm sóc bệnh nhân COVID-19 khi kết thúc điều trị theo quy định. 
- Thường trực 24/7 để đáp ứng nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh tại Cơ sở 

thu dung, điều trị người bệnh COVID-19. 
- Căn cứ tình hình thực tế điều trị người bệnh, đề xuất dự toán kinh phí 

gửi Trung tâm Y tế huyện Nghĩa Đàn. 
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- Thực hiện việc quản lý vật tư, thuốc, hóa chất, tài sản; tổng hợp, báo cáo 

các nội dung liên quan theo hướng dẫn của Trung tâm Y tế huyện và theo đúng 
quy định. 

2. Trung tâm Y tế huyện 
- Là đơn vị thường trực phối hợp với Phòng Y tế và các phòng ban có liên 

quan tham mưu cho UBND huyện ban hành phương án triển khai Cơ sở thu 

dung, điều trị bệnh nhân COVID-19  
- Bố trí lực lượng tham gia quản lý, điều hành và phục vụ cho Cơ sở thu 

dung, điều trị người bệnh COVID-19.   
- Chỉ đạo tổ chức thực hiện khám, tiếp nhận, điều trị người bệnh COVID- 

19 không triệu chứng và mức độ nhẹ theo quy chế chuyên môn của Bộ Y tế. 
- Chủ trì, phối hợp các phòng ban chức năng của huyện đề xuất hạng mục 

cải tạo về cơ sở vật chất; mua sắm trang thiết bị, lắp đặt hạ tầng công nghệ thông 
tin (điện thoại, loa gọi, wifi, mạng internet, máy tính, máy in ...); đồng thời xây 

dựng dự toán các nội dung kinh phí: thuốc, hóa chất, vật tư tiêu hao, trang thiết 
bị y tế thiết yếu, kinh phí xử lý rác thải, phun khử khuẩn, chi phí vận chuyển, 

chế độ, chính sách cho người bệnh và lực lượng tham gia...đảm bảo cho hoạt 
động tại Cơ sở thu dung, điều trị người bệnh COVID-19. 

- Lập dự toán kinh phí trên cơ sở đề xuất của Cơ sở thu dung, điều trị 

người bệnh COVID-19 gửi phòng Tài chính – Kế hoạch huyện thẩm định trình 
cấp có thẩm quyền giải quyết kinh phí đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy 

định. Đơn vị có trách nhiệm thực hiện thanh, quyết toán kinh phí và tổng hợp 
vào Báo cáo tài chính, Báo cáo Quyết toán theo quy định. 

- Tổ chức mua sắm, cung ứng, thực hiện thủ tục thanh quyết toán thuốc, 
hóa chất, vật tư y tế cho Cơ sở thu dung, điều trị người bệnh COVID-19: 

+ Đối với thuốc, hóa chất, vật tư y tế thuộc phạm vi được hưởng của 
người tham gia bảo hiểm y tế : Gửi quyết định thành lập Cơ sở thu dung, điều trị 

người bệnh COVID-19 đến cơ quan Bảo hiểm xã hội; Tổ chức mua sắm, cung 
ứng; Tổng hợp chi phí khám bệnh, chữa bệnh gửi cơ quan bảo hiểm xã hội; 

Quyết toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với cơ quan bảo hiểm xã hội; 
+ Đối với thuốc, hóa chất, vật tư y tế không thuộc phạm vi được hưởng 

của người tham gia bảo hiểm y tế: Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt 
kinh phí; tổ chức mua sắm, cung ứng, thanh quyết toán theo đúng quy định. 

- Chủ trì, phối hợp Phòng Y tế và các cơ sở y tế trên địa bàn huyện điều 

phối hoạt động vận chuyến người bệnh, bệnh phẩm và các thiết bị, vật tư khác 
đến và đi khỏi Cơ sở thu dung, điều trị người bệnh COVID-19. Cấp giấy chứng 

nhận khỏi bệnh ngay sau khi người bệnh COVID-19 kết thúc thời gian quản lý, 
điều trị tại các Cơ sở thu dung, điều trị người bệnh COVID-19 trên địa bàn; tiếp 

nhận Hồ sơ bệnh án, sổ sách các loại của Cơ sở thu dung, điều trị, thực hiện lưu 
trữ theo quy định. Tổng hợp  báo cáo kết quả hoạt động của Cơ sở thu dung, 

điều trị người bệnh COVID-19, đề xuất giải thể khi hoàn thành nhiệm vụ. 
3. Phòng Y tế 

- Chủ trì tham mưu cho UBND huyện công tác giám sát tổ chức, hoạt 
động của cơ sở; kịp thời đề xuất các giải pháp khắc phục khó khăn, nâng cao 

hiệu quả hoạt động của Cơ sở thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19. 
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- Tham mưu UBND huyện chỉ đạo, huy động các lực lượng trên địa bàn 

hỗ trợ Cơ sở thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 khi cần thiết. 
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND huyện phân công 

4. Phòng Tài chính - Kế hoạch 
- Chủ trì, phối hợp với Phòng Y tế, Trung tâm y tế huyện và các đơn vị 

liên quan thẩm định, tham mưu UBND huyện bố trí kinh phí thu dung, điều trị 

bệnh nhân (cơ sở vật chất; kinh phí trực tiếp điều trị bệnh nhân; chế độ cho 
người bệnh, nhân viên y tế, các lực lượng làm việc tại Cơ sở thu dung, điều trị 

bệnh nhân COVID-19 và các đối tượng khác (nếu có theo qui định); kinh phí 
vận chuyển...). 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND huyện phân công 
5. Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

Phối hợp với phòng Tài Chính - Kế hoạch, phòng Y tế huyện tham mưu cho 
UBND huyện xem xét quyết định về các phương án đảm bảo cơ sở vật chất của cơ 

sở thu dung, điều trị người bệnh COVID-19 
6. Phòng Lao động - Thương binh& xã hội  

Phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan trong việc giải 
quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động bảo trợ xã hội, các chế độ mà đối tượng là 
F0, Fl được hỗ trợ và các trường hợp tử vong do COVID-19 theo quy định. 

7. Phòng Tài nguyên và Môi trường 
- Hướng dẫn triển khai, kiểm tra năng lực của đơn vị xử lý chất thải y tế phát 

sinh tại Cơ sở thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19. 
- Giám sát hoạt động xử lý chất thải, nước thải, đảm bảo vệ sinh môi trường 

theo quy định. 
8. Công an huyện 

- Bố trí lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy cho Cơ sở 
thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19. 

- Chỉ đạo công an xã, thị trấn phối hợp với các đơn vị, lực lượng trên địa bàn 
bố trí lực lượng để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, sẵn sàng hỗ trợ cho công tác 

vận chuyển người bệnh, trang thiết bị vật tư y tế và đội ngũ nhân viên y tế, lực lượng 
tham gia phục vụ tại Cơ sở thu dung, điều trị. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND huyện phân công 
9. Ban Chỉ huy Quân sự huyện 
- Tham gia bộ phận đảm bảo an ninh, hậu cần, huy động lực lượng hỗ trợ cho 

cơ sở thu dung, điều  người bệnh COVID-19 khi cần thiết. 
- Sẵn sàng bố trí phương tiện vận chuyển người bệnh COVID-19, các mẫu xét 

nghiệm, và các vật dụng khác phục vụ cho Cơ sở thu dung, điều trị người bệnh 
COVID-19 khi được yêu cầu. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND huyện phân công 
 10. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa Thể thao và 

Truyền thông 
- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy, đề nghị các cơ quan báo chí và 

hệ thống thông tin cơ sở chủ động, kịp thời cung cấp thông tin, phổ biến kiến 
thức về phòng, chống dịch COVID-19. 
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- Chỉ đạo truyền thông tăng cường tuyên truyền tạo đồng thuận, niềm tin 

xã hội; thúc đẩy tính tự giác, tích cực của người dân trong phòng, chống dịch. 
- Tuyên truyền về triển khai Cơ sở thu dung điều trị người bệnh COVID-

19 không triệu chứng và mức độ nhẹ 
11. Phòng Tư pháp  
- Phối hợp phòng Y tế trong việc tham mưu các văn bản mang tính chất 

pháp lý liên quan đến Cơ sở thu dung, điều trị người bệnh COVID-19. 
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND huyện phân công 

12. Đề nghị Bảo hiểm xã hội huyện 
Phối hợp, hướng dẫn triển khai công tác khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho 

người bệnh COVID-19, thực hiện thanh quyết toán chi phí điều trị cho người bệnh 
COVID-19 có thẻ BHYT theo quy định 

13. Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Thành 
Bố trí sẵn sàng cơ sở vật chất để trưng dụng làm Cơ sở thu dung, điều trị 

người bệnh COVID-19 khi có yêu cầu. 
14. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn  

- Phối hợp hỗ trợ Cơ sở thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa 
bàn huyện trong việc quản lý bệnh nhân hoàn thành điều trị. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND huyện phân công 

15. Trạm Y tế xã, thị trấn 
- Theo dõi, giám sát các trường hợp khỏi bệnh, trở về địa phương nơi cư trú. 

16. Các cơ quan đơn vị liên quan 
- Tùy điều kiện thực tế để huy động các lực lượng tham gia khi có yêu cầu 

của Chủ tịch UBND huyện, đồng thời chung tay hỗ trợ để đảm bảo công tác hậu 
cần, cung cấp suất ăn…cho Cơ sở thu dung, điều trị người bệnh COVID-19. 

Trên đây là kế hoạch thiết lập Cơ sở thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-
19 số 1 huyện Nghĩa Đàn, đề nghị các cơ quan, đơn vị được phân công nghiêm 

túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện có gì khó khăn vướng mắc 
báo cáo về UBND huyện (qua Phòng Y tế) để xem xét chỉ đạo giải quyết./. 

 
Nơi nhận: 

- UBND tỉnh Nghệ An (B/c); 

- Sở Y tế Nghệ An (b/c); 
- TT Huyện ủy (b/c); 

- TT HĐND huyện (b/c); 
- Chủ tịch UBND huyện (b/c); 
- Các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Th.viên BCĐ PCD COVID-19 huyện; 
- Các phòng, ngành, cơ quan, đơn vị  

có liên quan; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 
 

 
Lê Thái Hùng 
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PHỤ LỤC 1 

Nhân lực tham gia Cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 số 1, huyện Nghĩa 
Đàn, tỉnh Nghệ An 

 

TT Họ và tên 
Trình độ 

chuyên môn 
Đơn vị công tác 

Số điện 
thoại liên 

lạc 

Ghi chú 

1 Nguyễn Trung Phong BSCKI Khoa Ngoại – 3CK 0985794354 
Trưởng 
Cơ sở 

2 Nguyễn Quốc Việt CĐĐD Khoa Khám bênh 0926876999  

3 Lê Thị Thỏa CNĐD Phòng KHNV 0969448528  

4 Nguyễn Văn Hòa CKIYTCC Tr Phòng KHNV 0974801399  

5 Phan Thị Đào ĐDTH TYT Nghĩa Thành   

6 Nguyễn Đức Hùng YSĐK Khoa HSCC – Nhi   

7 Nguyễn Huy Hiển BSCKI Tr Khoa Khám bệnh   

8 Lương Nguyên Hoàng BS CKĐH Khoa Sản   

9 
02 Cán bộ Quân sự, 03 

cán bộ Công an huyện 

 BCH Quân sự huyện 

Công an huyện 
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PHỤ LỤC 2 

Danh mục vật tư, TTB, hóa chất tại Cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 số 1, huyện 
Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An 

       

TT Tên vật tư, hóa chất 
Đơn vị 

tính 

Đơn giá   

(có 

VAT) 

Số 

lượng  
Thành tiền Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1  Giường bệnh Cái     100   

Huy 

động từ 

TTYT 

huyện 

2 
Bộ trang phục phòng chống dịch 

cấp độ 2 
Bộ 68,900 200 13,780,000   

3  
Bộ trang phục phòng chống dịch 

cấp độ 3 
Bộ 170,000 500 85,000,000   

4 Găng  kiểm tra dùng trong y tế Đôi 2,780 1,000 2,780,000   

5  
Găng tay phẫu thuật chưa tiệt 

trùng  
Đôi 3,000 2,000 6,000,000   

6 Khẩu trang y tế 3 lớp Cái 815 1,000 815,000   

7  Khẩu trang y tế N95 Cái 25,000 500 12,500,000   

8 Kính chắn giọt bắn Cái 14,500 100 1,450,000   

9  Kính bảo hộ Cái 10,000 500 5,000,000   

10 Oxy 10 lít Bình 20,000 5 100,000   

11  Oxy y tế (loại bình 40l=6000l/1b) Bình 33,900 5 169,500   

12 Cồn y tế 70 độ Lít 18,000 10 180,000   

13  Cloramin B Kg 158,000 25 3,950,000   

14 Dung dịch khử khuẩn bề mặt Chai 148,800 50 7,440,000   

15  SDS Hand rub Chai 58,000 200 11,600,000   

16 Bơm 5ml Cái 685 100 68,500   

17  Bơm 10ml Cái 915 100 91,500   

18 Dây thở oxy Cái 3,750 20 75,000   

19  Mặt nạ thở oxy MPV Cái 9,450 20 189,000   

20 
Bộ dây truyền dịch MPV kim 2 

cánh bướm 
Bộ 4,750 20 95,000   
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21  
Kim luồn tĩnh mạch có cánh, có 

cửa Plusflon 
Cái 2,850 100 285,000   

22 Kim cánh bướm M2 Cái 960 100 96,000   

23  Băng dính lụa y tế 5cm x 5m Cuộn 41,000 12 492,000   

24 
Dung dịch khử khuẩn mức độ cao 
cho thiết bị y tế OPAL 

Can 952,000 4 3,808,000   

25  Thùng rác 100 lít có nắp có bánh Cái   6   Huy 

động từ 

TTYT 

huyện 

26 Thùng rác 30 lít có nắp có bánh  Cái   30   

27  Thùng rác xe tiêm 14 lít Cái   4   

28 Túi đựng rác KT 30x40 cm Kg 47,000 20 940,000   

29  Túi đựng rác KT 40x70 cm Kg 47,000 120 5,640,000   

30 Túi đựng rác KT 70x90 cm Kg 47,000 120 5,640,000   

31  Ủng cao su các cỡ Đôi 118,000 10 1,180,000   

32 Dép tổ ong Đôi 30,000 10 300,000   

33  Xúc rác nhựa loại to Cái 25,000 30 750,000   

34 Chổi quét nhà Cái 35,000 30 1,050,000   

35  Chai Lifeboy rửa tay cái 70,000 14 980,000   

TỔNG CỘNG       172,444,500   

 



PHỤ LỤC 3 

Danh mục thuốc sử dụng tại Cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 số 1, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An 

          

TT 
Tên thuốc trúng 

thầu 
Tên hoạt chất 

Nồng độ, 

Hàm lượng 

Đường 

dùng 

Dạng bào 

chế 

Đơn vị 

tính 

Đơn giá 
trúng 

thầu (có 

VAT) 

Số 
lượng 

dự 

trù 

Thành 

tiền 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

1 Adrenalin Epinephrin (adrenalin) 1mg/1ml Tiêm 
Dung dịch 

tiêm 
Ống  1 323   50  66 150 

2 An thần bổ tâm - f 

Sinh địa, Mạch môn, Thiên môn 

đông, Táo nhân, Bá tử nhân, 

Huyền sâm, Viễn chí, Ngũ vị tử, 

Đảng sâm, Đương quy, Đan sâm, 

Phục thần, Cát cánh. 

  Uống Viên nang Viên   777 300  233 100 

3 Asigastrogit 
Attapulgit mormoiron hoạt hóa + 
hỗn hợp magnesi carbonat-nhôm 

hydroxyd 

2,5g + 0,5g Uống 
Thuốc bột 
pha hỗn 

dịch uống 

Gói 1,420   60  85 200 

4 Atisolu 40 inj Methyl prednisolon 40mg Tiêm 

Bột đông 

khô pha 
tiêm 

Lọ  6 190   20  123 800 

5 Bromhexine A.T Bromhexin hydroclorid 4mg/5ml Uống 
Dung dịch 

uống 
Gói  1 290   100  129 000 

6 
Cephalexin PMP 

500      

Cephalexin (dưới dạng 

Cephalexin monohydrat) 
500mg Uống Viên Viên  1 350   100  135 000 

7 
Cotrimoxazol-

DNA 
Sulfamethoxazol + trimethoprim 

400mg + 

80mg 
Uống Viên nén Viên   212   100  21 200 
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8 
Dexamethason 

Kabi 
Dexamethason natri phosphat 4mg/1ml Tiêm 

Dung dịch 

tiêm 
Ống 755 50  37 750 

9 
Diazepam 

 10mg/2ml 
Diazepam 5mg/ml Tiêm 

Dung dịch 

tiêm  

Ống/Lọ

/Túi 
 4 480   10  44 800 

10 Dimedrol Diphenhydramin hydroclorid 10mg/1ml Tiêm 
Dung dịch 

tiêm 
Ống   504 100  50 400 

11 Dorotor 20mg Atorvastatin  20mg Uống 
Viên nén 

bao phim 
Viên   504   100  50 400 

12 Drotusc Forte Drotaverin hydroclorid 80mg Uống Viên nén Viên   945   100  94 500 

13 Ebitac 25 
Enalapril maleate + 

Hydrochlorothiazide 

10mg + 

25mg 
Uống Viên nén Viên  3 450   60  207 000 

14 Enterogran Bacillus clausii 
2 tỷ bào 

tử/g 
Uống  Thuốc bột Gói  3 150   100  315 000 

15 Glucose 5% Glucose monohydrat 5%/500ml 
Tiêm 

truyền 

Dung dịch 

tiêm 

truyền 

Chai  7 499   5  37 495 

16 Hoastex Húng chanh, Núc nác, Cineol.   Uống Siro Chai 33,075 80 2 646 000 

17 Klamentin 875/125 

Amoxicilin (dưới dạng 

Amoxicillin trihydrat) + Acid 

clavulanic (dưới dạng Clavulanat 

kali)  

875mg + 

125mg 
Uống 

viên nén 

bao phim 
Viên  3 800   100  380 000 

18 Menison 4mg  Methyl prednisolon 4mg Uống Viên nén Viên   870   60  52 200 

19 Mypara 500 Paracetamol (acetaminophen) 500mg Uống 
Viên nén 

bao phim 
Viên   219   200  43 800 

20 Natri clorid 0,9% Natri clorid 0,9%/500ml 
Tiêm 

truyền 

Dung dịch 

tiêm 

truyền 

Chai  6 843   10  68 430 
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21 Nitralmyl 0,6 Glyceryl trinitrat (Nitroglycerin) 0,6mg 

Đặt 

dưới 

lưỡi 

Viên nén 

đặt dưới 

lưỡi 

Viên  2 000   100  200 000 

22 Oremute 5 

Natri clorid  + Kali clorid +  Natri 

citrat hydrat  + Glucose khan + 

Kẽm ( dưới dạng kẽm gluconat) 

0,52g + 

0,3g + 

0,58g + 

2,7g + 5mg 

Uống 

Thuốc bột 

pha dung 

dịch uống 

Gói  2 500   300  750 000 

23 Parazacol 250 Paracetamol (acetaminophen) 250mg Uống 
Thuốc 
cốm sủi 

bọt 

Gói  1 500   100  150 000 

24 Ringer lactate Ringer lactat 500ml 
Tiêm 

truyền 

Dung dịch 

tiêm 

truyền 

Chai 7,663   10  76 630 

25 
TP Natri clorid 

0,9% 
Natri clorid 0,9% 500ml 

Dùng 

ngoài 

Dung dịch 

dùng 

ngoài 

Chai 7,000 500 3 500 000 

26 Vinzix Furosemid 20mg/2ml Tiêm 
 Dung dịch 

tiêm 
Ống   725   20  14 500 

27 
Vitamin C Stella 
1g 

Vitamin C 1g Uống 
Viên nén 
sủi bọt 

Viên 1,900 1,000 1 900 000 

Tổng cộng         11 412 355 

 



PHỤ LỤC 4 
Danh mục cải tạo cơ sở vật chất tại Cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 số 

1, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An 
 

TT Nội dung hàng hóa vật tư Đơn vị 
Số 

lượng 
Đơn giá Thành tiền 

Ghi 

chú 

I BỐ TRÍ CÁC KHU VỰC ĐIỀU TRỊ, NHÀ HÀNH CHÍNH 

1 Ống nhựa PVC phi 90 m 14 78,000  1,092,000    

2 Co nhựa PVC phi 90 Cái 6 36,000  216,000    

3 T nhựa PVC phi 90  Cái 2 40,000  80,000    

4 Ống nhựa PVC phi 75 m 16 72,000  1,152,000    

5 Co nhựa PVC phi 75 Cái 4 27,000  108,000    

6 Vòi xịt vệ sinh Cái 2 160,000  320,000    

7 Ren trong phi 27/21 Cái 4 5,000  20,000    

8 Kép nối inock Cái 6 15,000  90,000    

9 Dây cấp nước Cái 4 50,000  200,000    

10 Bồn cầu Cái 1 1,700,000  1,700,000    

11 Chậu rửa mặt Cái 1 235,000  235,000    

12 Móc treo quần áo Cái 1 45,000  45,000    

13 Bộ gương soi Cái 1 350,000  350,000    

14 Sen tắm lạnh Cái 1 15,000  15,000    

15 Khóa nước  Cái 5 23,000  115,000    

16 Bộ gật gù sen tắm nóng lạnh Cái 1 1,600,000  1,600,000    

17 Bình nóng lạnh Cái 1 2,500,000  2,500,000    

18 Ống nhiệt nóng phi 25 Cái 4 120,000  480,000    

19 Ren đồng lạnh phi 27/21 Cái 2 14,000  28,000    

20 T nhựa PVC đồng lạnh phi 20 Cái 1 18,000  18,000    

21 Ren trong nóng phi 25 Cái 2 44,000  88,000    

22 Co ren nhựa nóng phi 25 Cái 1 44,000  44,000    

23 Đai nẹp inock Cái 30 3,000  90,000    

24 Keo gián ống Lọ 5 12,000  60,000    

25 Ống nhựa PVC phi 27 m 46 16,000  736,000    

26 T nhựa phi 27 Cái 4 6,000  24,000    

27 Co nhựa phi 27 Cái 30 6,000  180,000    

28 Băng tan cao su non Cái 5 8,000  40,000    

29 Dây điện 2C x 2.5mm Cu m 40 22,000  880,000    

30 Dây điên 2C x 0.75mm Cu m 135 9,000  1,215,000    

31 Át tô mát khối 20A Cái 2 50,000  100,000    
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32 Đế âm  Cái 5 5,000  25,000    

33 Mặt át  Cái 2 14,000  28,000    

34 Mặt công tắc ổ cắm  Cái 3 48,000  144,000    

35 Bóng điện tròn LED 15W Cái 3 70,000  210,000    

36 Bóng điện tròn LED 20W Cái 3 90,000  270,000    

37 Đui treo Cái 3 7,000  21,000    

38 Chóa đèn Cái 3 40,000  120,000    

39 Băng gián cách điện Cuộn 3 14,000  42,000    

40 
Bạt che khu nhà làm việc khổ 

4m 
m 20 48,000  960,000    

41 
Phòng thay đồ bẩn KT: 2.5m x 

2.5m cao 3m; 2 cửa rộng 0.7m 
m 6.25 1,162,000  7,262,500    

42 

Nhà tắm nhân viên KT: 2m 

x2m cao 2.5m; 1 cửa rộng 

0.7m 

m 4 1,375,000  5,500,000    

43 

Phòng vệ sinh nhân viên có 

mái che 1 mái KT: 2m x 2m 

cao 3m 

Cái 1 5,412,000  5,412,000    

44 

Nhà lưu giữ chất thảy lây 

nhiễm KT: 2.5m x 4.5m cao 

3m có mái che 

m 11.25 1,400,000  15,750,000    

45 
Bể phốt đổ bằng cống bi 3 

ngăn 
Cái 1 9,000,000    9,000,000    

46 

Bờ rào lưới B40 cao 1.8m, 

ngăn giữa 2 khu điều trị và khu 

vực bên ngoài mặt trước  

m 90 143,000  12,870,000    

47 Thép ly Kg 10 26,000  260,000    

48 Máy múc hố rác thảy   1 1,000,000   1,000,000    

II BẢNG BIỂU 

1 Biển cổng của Cơ sở Cái 01 700,000 700,000  

2 Biển phòng Cái 31 150,000 4,650,000  

3 Biển các vị trí có chân dựng Cái 5 300,000 1,500,000  

III HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

1 Hệ thống camera giám sát HT 1 39,550,000 39,550,000  

2 Bộ máy vi tính Đồng bộ Dell Bộ 1 26,500,000 26,500,000  

3 Máy in Canon 2900 Cái 1 4,400,000 4,400,000  

4 Gói cước Internet Vinaphone Tháng 15 2,250,000 2,250,000  

5 Bàn ,ghế làm việc Bộ 3 7,000,000 21,000,000  

IV 
Thuê xe vận chuyển giường, 

trang thiết bị từ TTYT 
Chuyến 4 500,000 2,000,000  

 Cộng tổng    175,245,500  
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PHỤ LỤC 5 

DỰ TOÁN KINH PHÍ TRANG THIẾT BỊ VĂN PHÒNG, VẬT TƯ VĂN 
PHÒNG , DỤNG CỤ, NHIÊN LIỆU… 

 

TT Nội dung 
Đơn vị 

tính 
Đơn giá 

Số 

lượng 
Thành tiền Ghi chú 

I  Vật tư , dụng cụ            

   1 Chăn Cái 200,000 14 2,800,000   

   2 Màn Cái 65,000 14 910,000   

   3 Chiếu Cái 50,000 14 700,000   

   4 Gối Cái 150,000 14 2,100,000   

  Cộng I       6,510,000   

II Nhiên liệu         
 

   1 Dầu Diezen xử lý rác thải Lít 17,670 100 1,767,000 
 

   2 Xăng chạy máy Lít 23,250 50 1,162,000 
 

  Cộng II       2,929,500 
 

III 

Ấn phẩm chuyên môn, ấn 

phẩm          

   1 Hồ sơ bệnh án Bộ 15,000 100 1,500,000 
 

   2 Văn phòng phẩm       10,000,000 
 

  Cộng III       11,500,000 
 

IV Chi thuê vệ sinh        100,000,000 
 

Tổng cộng I+II+III 
 

120,939,500 
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PHỤ LỤC 6 

CÁC BỆNH NỀN CÓ NGUY CƠ CAO 
 

1. Đái tháo đường 
2. Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và các bệnh phổi khác 
3. Ung thư (đặc biệt là các khối u ác tính về huyết học, ung thư phổi và bệnh ung 

thư di căn khác) 
4. Bệnh thận mạn tính 

5. Ghép tạng hoặc cấy ghép tế bào gốc tạo máu 
6. Béo phì, thừa cân 

7. Bệnh tim mạch (suy tim, bệnh động mạch vành hoặc bệnh cơ tim) 
8. Bệnh lý mạch máu não 

9. Hội chứng Down 
10. HIV/AIDS 

11. Bệnh lý thần kinh, bao gồm sa sút trí tuệ 
12. Bệnh hồng cầu hình liềm 

13. Bệnh hen suyễn 
14. Tăng huyết áp 
15. Thiếu hụt miễn dịch 

16. Bệnh gan 
17. Rối loạn sử dụng chất gây nghiện 

18. Sử dụng corticosteroid hoặc các thuốc ức chế miễn dịch khác 
19. Các loại bệnh hệ thống 

20. Các bệnh nền của trẻ em theo hướng dẫn điều trị của Bộ Y tế. 
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