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SỞ Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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QUYẾT ĐỊNH 
Chuyển Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng (Cơ sở 1) 

thành cơ sở cách ly, điều trị người bệnh COVID-19 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

 

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007; 

Căn cứ Nghị định 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 55/QĐ-UBND ngày 15/4/2020 của UBND tỉnh 
Bình Định về việc ban hành Kế hoạch tiếp nhận, cách ly y tế để phòng, chống 

dịch Covid-19 trong tình hình mới (giai đoạn 3); 

Căn cứ Quyết định số 1734/QĐ-BCĐ ngày 15/6/2021 của Ban Chỉ đạo 

Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Định về việc phê duyệt Phương án 
“Chuyển Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng (Cơ sở 1) thành cơ sở 
cách ly, điều trị người bệnh COVID-19”; 

Căn cứ Quyết định số 49/2017/QĐ-UBND ngày 05/9/2017 của UBND 
tỉnh Bình Định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Y tế tỉnh Bình Định; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng: Nghiệp vụ Y, Tổ chức cán bộ. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Chuyển Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng (Cơ sở 
1) thành cơ sở cách ly, điều trị người bệnh COVID-19 theo Phương án ban hành 

kèm theo Quyết định số 1734/QĐ-BCĐ ngày 15/6/2021 của Ban Chỉ đạo Phòng, 
chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Định (sau đây gọi tắt là Phương án). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện: 

- Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng (Cơ sở 1): triển khai 

thực hiện việc chuyển viện, giải phóng người bệnh hiện có, chuẩn bị các điều 
kiện cần thiết theo quy định để tiếp nhận cách ly điều trị người bệnh COVID-19 
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- Các Bệnh viện tuyến tỉnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và Trung tâm 
y tế huyện, thị xã, thành phố trực thuộc Sở Y tế: tiếp nhận điều trị người bệnh 

chuyên khoa y học cổ truyền từ Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức 
năng (Cơ sở 1); chuyển tuyến người mắc, nghi mắc COVID-19 đến cách ly điều 

trị tại Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng (Cơ sở 1) theo sự điều 
phối của Sở Y tế; điều động nhân lực, trang thiết bị hỗ trợ Bệnh viện Y học cổ 
truyền và Phục hồi chức năng (Cơ sở 1) theo điều động của Sở Y tế và triển khai 

thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Phương án đã được phê duyệt. 

- Đề nghị Công an tỉnh, Sở Tài chính, Bảo hiểm Xã hội tỉnh phối hợp với 

Sở Y tế triển khai thực hiện Phương án đảm bảo đạt hiệu quả. 

Điều 3. Trưởng các phòng: Nghiệp vụ Y, Nghiệp vụ Dược, Tổ chức cán 

bộ, Kế hoạch - Tài chính; Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra Sở Y tế; Thủ 
trưởng các đơn vị trực thuộc Sở Y tế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này 

kể từ ngày ký./. 
 

Nơi nhận:       
- Như Điều 3; 
- TT. Tỉnh ủy;  
- TT. HĐND tỉnh;                        (báo 
- UBND tỉnh;                                cáo) 
- BCĐ PCD COVID-19 tỉnh;         
- Sở Tài chính;     (phối 
- Công an tỉnh;      hợp) 
- BHXH tỉnh; 
- Lãnh đạo Sở Y tế; 
- Lưu: VT, NVY. 

GIÁM ĐỐC 
 
 

              
 

 
Lê Quang Hùng 
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