
ỦY BAN NHÂN DÂN 
THỊ XÃ PHÚ THỌ 

 
Số:           /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thị xã Phú Thọ, ngày          tháng 12 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động  

của Bệnh viện Dã chiến điều trị Covid-19 thị xã Phú Thọ 

 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ PHÚ THỌ 

 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Quyết định số 1895/1997/BYT-QĐ ngày 19/9/1997 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế bệnh viện; 

Căn cứ Thông tư 07/2021/TT-BYT ngày 27/5/2021 của Bộ Y tế hướng 

dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế 

huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực 

thuộc Trung ương;  

Căn cứ Quyết định số 322/QĐ-BYT ngày 06/02/2020 của Bộ Y tế về việc ban 

hành Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh Covid-19; 

Căn cứ Quyết định số 1942/QĐ-BYT ngày 04/5/2020 của Bộ Y tế ban hành 

mô hình tổ chức, hoạt động Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19; 

 Căn cứ Kế hoạch số 1640/KH-UBND ngày 21/4/2020 của UBND tỉnh về việc 

ban hành Kế hoạch thiết lập Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 tỉnh Phú Thọ; 

Căn cứ Quyết định số 2975/QĐ-SYT ngày 13/7/2017 của Giám đốc Sở Y tế 

Phú Thọ về việc ban hành “Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và công 

chức, viên chức trong các đơn vị trực thuộc Sở Y tế”; 

Căn cứ Kế hoạch số 97/KH-UBND, ngày 30/7/2021 của UBND thị xã Phú 

Thọ về việc phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới trên địa bàn thị xã Phú 

Thọ; 

 Căn cứ Kế hoạch số 141/KH-UBND ngày 23/11/2021 của UBND thị xã Phú 

Thọ về việc thành lập Bệnh viện dã chiến phòng chống dịch bệnh Covid-19; 

Căn cứ Quyết định số 5458/QĐ-UBND ngày 23/11/2021 của UBND thị xã 

Phú Thọ về việc thành lập Bệnh viện Dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19 thị xã 

Phú Thọ; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Y tế thị xã, 

QUYẾT ĐỊNH:   

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động 

của Bệnh viện Dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19 thị xã Phú Thọ. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

http://soyte.phutho.gov.vn/Web/uploads/Kem%20theo%20QD%20180.doc
http://soyte.phutho.gov.vn/Web/uploads/Kem%20theo%20QD%20180.doc
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Chánh Văn phòng HĐND&UBND thị xã; Thủ trưởng các phòng, đơn vị: Y 

tế, Tài chính- Kế hoạch, Bệnh viện đa khoa, Trung tâm Y tế, Công an thị xã, BCH 

Quân sự thị xã, Chủ tịch UBND phường Hùng Vương, các đơn vị có liên quan và 

cán bộ, viên chức thuộc Bệnh viện Dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19 thị xã 

Phú Thọ căn cứ Quyết định thực hiện./. 

 
Nơi nhận:  
- BCĐ phòng, chống dịch Covid tỉnh; 

- Sở Y tế Phú Thọ; 

- TT Thị ủy, TT HĐND thị xã ; 

- CT, các PCT UBND thị xã; 

- Thành viên BCĐ phòng, chống 

 dịch Covid-19 thị xã; 

- Trung tâm chỉ huy phòng, chống 

 dịch Covid-19 thị xã; 

- Như Điều 2; 

- Lưu: VT, YT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 
 

Nguyễn Tiến Lâm 
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QUY CHẾ 

Tổ chức và hoạt động của Bệnh viện Dã chiến 

 điều trị bệnh nhân Covid-19 thị xã Phú Thọ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày        /12/2021 

của Chủ tịch UBND thị xã Phú Thọ) 

 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 

 Điều 1. Bệnh viện Dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19 thị xã Phú Thọ là 

đơn vị trực thuộc Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thị xã Phú Thọ (Sau 

đây gọi tắt là Bệnh viện Dã chiến) được thành lập theo Quyết định số 5458/QĐ-

UBND ngày 23/11/2021 của Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ. 

 Bệnh viện Dã chiến không có tài khoản riêng, sử dụng con dấu của Bệnh 

viện đa khoa thị xã Phú Thọ trong hoạt động chuyên môn của Bệnh viện Dã chiến 

theo quy định pháp luật. 

 Bệnh viện Dã chiến có quy mô 100 giường bệnh, (trước mắt bố trí 50 

giường) nhân viên y tế được điều động đảm bảo hoạt động theo quy mô, cùng với 

các nhân viên hỗ trợ làm công tác hậu cần và hành chính được điều động bởi các 

cơ quan có trách nhiệm phối hợp. 

 Bệnh viện Dã chiến chịu sự lãnh đạo, quản lý, điều hành của Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch Covid-19 thị xã Phú Thọ, trực tiếp điều hành là Bệnh viện đa 

khoa thị xã Phú Thọ; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở 

Y tế tỉnh Phú Thọ; là bệnh viện tuyến dưới của Bệnh viện Dã chiến điều trị bệnh 

nhân Covid-19 tỉnh Phú Thọ. 

 Trụ sở làm việc đặt tại: khu Ký túc xá (cũ) Trường ĐH Hùng Vương, 

phường Hùng Vương, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

 

Chương II 

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN 

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ 

  - Bệnh viện dã chiến có chức năng nhiệm vụ tiếp nhận, sàng lọc, cấp cứu, 

cách ly, thu dung, điều trị các trường hợp bệnh nhân mắc Covid-19 trên địa bàn 

thị xã Phú Thọ. 

  - Tổ chức quản lý đảm bảo an toàn cho cán bộ, nhân viên y tế, lực lượng 

tham gia tại Bệnh viện dã chiến và cộng đồng theo quy định. 

 

Chương III 

TỔ CHỨC BỘ MÁY 

 Điều 3. Lãnh đạo Bệnh viện Dã chiến  

1. Bệnh viện Dã chiến số có Giám đốc và 01 Phó Giám đốc. (ông Nguyễn 

Anh Vũ, Phó Giám đốc BVĐK thị xã làm Giám đốc bệnh viện dã chiến). 
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2. Giám đốc là người đứng đầu Bệnh viện Dã chiến, chịu trách nhiệm trước 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thị xã Phú Thọ, trước Giám đốc Bệnh 

viện đa khoa thị xã và trước pháp luật trong việc thực hiện các nhiệm vụ theo chức 

năng, nhiệm vụ và các công việc khác khi được phân công hoặc ủy quyền; 

3. Phó Giám đốc là người giúp Giám đốc chỉ đạo một số lĩnh vực công tác, 

chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. 

Khi Giám đốc vắng mặt, Phó Giám đốc được Giám đốc ủy quyền điều hành các 

hoạt động của Bệnh viện Dã chiến. 

4. Việc bổ nhiệm Giám đốc và Phó Giám đốc Bệnh viện Dã chiến thuộc 

thẩm quyền Giám đốc Bệnh viện đa khoa thị xã, được thực hiện theo Quyết định 

số 5458/QĐ-UBND ngày 23/11/2021 của UBND thị xã Phú Thọ về việc thành lập 

Bệnh viện Dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19 thị xã Phú Thọ; 

5. Việc miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ 

chức và thực hiện các chế độ chính sách đối với Giám đốc và Phó Giám đốc Bệnh 

viện Dã chiến thực hiện theo quy định của pháp luật.  

Điều 4. Số lượng người làm việc tại Bệnh viện Dã chiến được xác định trên 

cơ sở quy mô, vị trí việc làm theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động theo 

hướng dẫn của Bộ Y tế và Kế hoạch số 1640/KH-UBND ngày 21/4/2020 của 

UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thiết lập Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-

19 tỉnh Phú Thọ.  

Điều 5. Cơ cấu của Bệnh viện dã chiến  

Thực hiện theo Quyết định số 1942/QĐ-BYT ngày 04/5/2020 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. Bao gồm các bộ phận như sau: 

1. Khu điều hành, hành chính; 

2. Khu tiếp đón và phân loại người bệnh; 

3. Khu chẩn đoán hình ảnh; 

4. Khu xét nghiệm; 

5. Khu chăm sóc, điều trị người bệnh ở mức độ nhẹ, trung bình; 

6. Khu cách ly chờ ra viện; 

7. Khu dược, cấp phát thuốc, vật tư, hóa chất; 

8. Khu đồ vải và dụng cụ y tế; 

9. Nhà ăn; 

10. Khu kiểm soát nhiễm khuẩn; 

11. Bảo vệ, biển hiệu. 

Khi cần thiết theo yêu cầu công tác, Giám đốc Bệnh viện Dã chiến có thể đề 

nghị Giám đốc bệnh viện đa khoa thị xã thành lập, sáp nhập, điều chỉnh các khu 

chuyên môn cho phù hợp với tình hình thực tế. 

Việc bổ nhiệm các chức danh quản lý các bộ phận chuyên môn Bệnh viện 

Dã chiến thuộc thẩm quyền Giám đốc Bệnh viện đa khoa thị xã.  

Điều 6. Tổ chức, hoạt động của các khu trong Bệnh viện dã chiến  

1. Khu điều hành, hành chính 
a) Khu điều hành, hành chính chịu sự chỉ đạo của Giám đốc Bệnh viện dã 

chiến, sự chỉ đạo trực tiếp của ông Nguyễn Anh Vũ Phó Giám đốc Bệnh viện đa 
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khoa thị xã được phân công phụ trách. 

b) Khu điều hành, hành chính được bố trí ở khu vực riêng tại khu KTX (cũ) 

Trường ĐH Hùng Vương, có đầy đủ các phương tiện liên lạc cần thiết như: điện 

thoại, đường truyền internet, và các thiết bị văn phòng. 

c) Khu điều hành, hành chính có chức năng giúp cho lãnh đạo Bệnh viện 

quản lý nghiệp vụ, hành chính và công tác quản trị bệnh viện, có các nhiệm vụ sau: 

- 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 v.v..; 

- Quản lý toàn bộ hồ sơ, công văn tài liệu lưu trữ của bệnh viện; 

- Bảo đảm thông tin liên lạc trong nội bộ bệnh viện, giữa bệnh viện với 

tuyến trên và với đơn vị, cơ quan liên quan; 

- Bảo đảm ăn, mặc, nơi ở cho cán bộ, nhân viên bệnh viện. Bảo đảm nhu cầu 

vận chuyển cho hoạt động của bệnh viện và vận chuyển người bệnh theo nhiệm vụ 

được giao; 

- Bảo đảm thông tin liên lạc, kết nối internet trực tuyến để tiếp nhận sự hỗ 

trợ của các đơn vị chuyên môn khác khi cần thiết, tiếp nhận văn thư, chỉ thị, yêu 

cầu của cấp trên đến các khu và chuyển các văn bản, báo cáo của bệnh viện lên cấp 

trên theo quy định; 

- Bảo đảm điện, nước sử dụng trong mọi điều kiện làm việc của bệnh viện. 

Quản lý khu vực lưu giữ thi hài và xử lý đối với các trường hợp bị tử vong theo 

quy định; 

- Quản lý công sản của bệnh viện; 

- Hàng ngày, báo cáo thống kê theo quy định. 

2. Khu tiếp đón và phân loại người bệnh 
a) Khu tiếp đón và phân loại người bệnh chịu sự chỉ đạo của Giám đốc Bệnh 

viện, sự chỉ đạo trực tiếp và giám sát kỹ thuật của Phó Giám đốc chuyên môn. Khu 

tiếp đón và phân loại người bệnh có chức năng đón tiếp, khám, phân loại, thu dung 

điều trị và hậu tống người bệnh theo phân cấp. 

b) Khu có thể thực hiện các kỹ thuật khám, chẩn đoán lâm sàng và có nhiệm 

vụ sau: 

- Tiếp nhận người bệnh, đăng ký bổ sung hồ sơ, bệnh án, phân loại người 

bệnh theo yêu cầu cấp cứu, điều trị và phối hợp chuyển người bệnh vào các khu 

điều trị của bệnh viện; 

- Thực hiện cấp cứu khẩn cấp cho người bệnh khi có tình trạng bệnh lý đe 

dọa đến tính mạng trước khi chuyển vào các khu điều trị, khu hồi sức cấp cứu của 

bệnh viện; hoặc chuyển về các bệnh viện chuyên khoa tuyến sau trên địa bàn để 

kịp thời cứu sống người bệnh, giảm nguy cơ tai biến và tử vong theo quy định và 

hợp đồng từ trước; 

- Tổ chức kíp chuyên môn đón người bệnh về bệnh viện khi có yêu cầu; hỗ 

trợ vận chuyển, sẵn sàng xử trí cấp cứu bảo đảm an toàn cho người bệnh trên 

đường vận chuyển. 

c) Phương tiện phòng hộ cá nhân cho nhân viên y tế: khẩu trang y tê hoặc 

khẩu trang N95 hoặc tương đương, khẩu trang ngoại khoa, trang phục phòng hộ cá 

nhân. 
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3. Khu chẩn đoán hình ảnh 

a) Khu chẩn đoán hình ảnh chịu sự chỉ đạo của Giám đốc Bệnh viện, sự chỉ 

đạo trực tiếp của Phó Giám đốc chuyên môn; có chức năng chẩn đoán hình ảnh cho 

người bệnh vào viện và người bệnh đang điều trị tại các khu lâm sàng. 

b) Khu chẩn đoán hình ảnh có buồng diện tích đủ để đặt máy chụp X-quang 

di động, được bố trí gần khu tiếp đón và phân loại bệnh, có nhiệm vụ như sau: 

- Thực hiện các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh cho người bệnh, đáp ứng yêu 

cầu của các khu vực lâm sàng; 

- Bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người bệnh và nhân viên y tế sử dụng máy, 

trang bị vật tư y tế trong quá trình thực hiện các thao tác vận hành; 

- Thực hiện tốt cách ly, kiểm soát nhiễm khuẩn, vệ sinh phòng bệnh, vệ sinh 

an toàn lao động; 

- Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định. 

4. Khu xét nghiệm 

a) Khu xét nghiệm chịu sự chỉ đạo của giám đốc bệnh viện, sự chỉ đạo trực 

tiếp của phó giám đốc chuyên môn; có chức năng xét nghiệm cho người bệnh vào 

viện và người bệnh đang điều trị tại các khu lâm sàng. 

b) Khu xét nghiệm bố trí gần khu khám bệnh, khu hồi sức cấp cứu và có 

nhiệm vụ sau: 

- Thực hiện các kỹ thuật xét nghiệm cho người bệnh, đáp ứng yêu cầu của 

các khu vực lâm sàng; 

- Bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người bệnh và cán bộ, nhân viên sử dụng 

máy, trang bị vật tư y tế trong quá trình thực hiện các thao tác vận hành; 

- Tổ chức lấy máu, bảo quản máu theo quy chế, có kế hoạch bảo đảm máu 

cho nhu cầu cấp cứu, điều trị. Gửi các mẫu xét nghiệm lên tuyến có khả năng xét 

nghiệm (theo quy định) đối với những xét nghiệm yêu cầu kỹ thuật cao như 

PCR,...; 

- Thực hiện tốt cách ly, kiểm soát nhiễm khuẩn, vệ sinh phòng bệnh, vệ sinh 

an toàn lao động; 

- Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định. 

5. Khu chăm sóc, điều trị người bệnh ở mức độ nhẹ và trung bình: 
a) Khu chăm sóc, điều trị người bệnh ở mức độ nhẹ và trung bình chịu sự chỉ 

đạo của Giám đốc Bệnh viện, sự chỉ đạo trực tiếp và giám sát kỹ thuật của phó 

giám đốc chuyên môn. 

b) Khu có chức năng thu dung điều trị người bệnh mắc bệnh mức độ nhẹ và 

trung bình được khu khám bệnh chuyển vào, có nhiệm vụ: 

- Thực hiện tốt nhiệm vụ thu dung, điều trị được giao và các chế độ bệnh 

viện theo quy định; 

- Thực hiện nghiêm việc chấp hành chế độ bảo hộ, cách ly phòng chống dịch 

bệnh nguy hiểm. Thực hiện giữ khoảng cách, bảo đảm không bị lây chéo giữa 

người bệnh và nhân viên điều trị, giữa người bệnh và người bệnh cùng khu vực; 

- Quản lý, sử dụng tốt trang bị, vật tư y tế hiệu quả; 

- Thực hiện nghiêm các quy định về công tác thống kê, báo cáo; 

- Tham gia hiệp đồng cứu chữa người bệnh cùng các khu khác, đặc biệt là 
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tình huống cấp cứu hàng loạt theo chỉ đạo của Giám đốc Bệnh viện. 

c) Sắp xếp và bố trí các buồng bệnh của Khu chăm sóc, điều trị người bệnh 

như sau: 

- Các buồng bệnh cho người bệnh đã chẩn đoán xác định bệnh; 

- Các buồng bệnh cho người bệnh nghi ngờ; 

- Các giường bệnh cách nhau tối thiểu 01 m; 

- Buồng bệnh cho người bệnh hết triệu chứng, chờ ra viện. 

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

hoặc tương đương, khẩu trang ngoại khoa. 

6. Khu cách ly chờ ra viện 
a) Khu cách ly chờ ra viện cho người bệnh đã điều trị ổn định chịu sự chỉ 

đạo của Giám đốc Bệnh viện, sự chỉ đạo trực tiếp và giám sát kỹ thuật của Phó 

Giám đốc chuyên môn. 

b) Khu cách ly chờ ra viện có chức năng thu dung, cách ly người bệnh đã 

điều trị ổn định, chờ ra viện nhưng chưa đủ thời gian an toàn theo quy định đối với 

dịch bệnh COVID-19, và có các nhiệm vụ: 

- Thực hiện tốt nhiệm vụ thu dung, bố trí nơi ăn, ở trong thời gian người 

bệnh đã điều trị ổn định, chờ ra viện và duy trì các chế độ theo quy định của 

bệnh viện; 

- Tổ chức theo dõi chặt chẽ tình hình người bệnh, tổ chức lấy nhiệt độ, 

mạch, huyết áp hàng ngày; lấy bệnh phẩm gửi đi xét nghiệm lại; tổ chức chuyển 

vào khu điều trị nếu bệnh tiến triển nặng lên hoặc cho người bệnh ra viện khi 

người bệnh đã hoàn toàn khỏi bệnh theo quy định của Bộ Y tế; 

- Tổ chức thực hiện nghiêm chế độ cách ly, giữ khoảng cách, bảo đảm không 

bị lây chéo giữa người bệnh và nhân viên điều trị, giữa người bệnh và người bệnh 

cùng khu vực; 

- Quản lý, sử dụng tốt trang bị, vật tư y tế hiệu quả; 

- Thực hiện nghiêm các quy định về công tác thống kê, báo cáo. 

c) Phương tiện phòng hộ cá nhân: trang phục phòng hộ, khẩu trang N95 hoặc 

tương đương, khẩu trang ngoại khoa. 

7. Khu dược, cấp phát thuốc và vật tư, hoá chất 
a) Khu dược, cấp phát thuốc và vật tư, hoá chất chịu sự chỉ đạo của Giám 

đốc Bệnh viện dã chiến, sự chỉ đạo trực tiếp và giám sát kỹ thuật của Phó Giám 

đốc bệnh viện dã chiến; 

b) Khu dược, cấp phát thuốc và vật tư, hoá chất có chức năng bảo đảm 

thuốc, trang bị, vật tư y tế cho mọi hoạt động chuyên môn, kỹ thuật về y tế của 

bệnh viện và có nhiệm vụ sau: 

- Tổ chức xây dựng kế hoạch, bảo đảm thuốc, hoá chất, sinh phẩm, trang 

thiết bị vật tư y tế cho các khu lâm sàng, cận lâm sàng và toàn bộ hoạt động 

chuyên môn của của bệnh viện; 

- Quản lý sử dụng, bảo quản tốt thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế theo đúng 

chế độ. Hướng dẫn sử dụng thuốc an toàn hợp lý, chống thuốc giả, thuốc kém 

phẩm chất, quá hạn, tổ chức kho an toàn chống cháy nổ; 

- Hàng ngày, báo cáo tình hình sử dụng trang bị, vật tư y tế với giám đốc 
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bệnh viện. 

8. Khu đồ vải và dụng cụ y tế 
a) Khu đồ vải và dụng cụ y tế chịu sự chỉ đạo của Giám đốc Bệnh viện dã 

chiến, sự chỉ đạo trực tiếp và giám sát kỹ thuật của Phó Giám đốc BVDC. Có 

nhiệm vụ cung ứng và xử lý đồ vải, dụng cụ y tế cho khu điều trị và các khu khác. 

9. Nhà ăn 
a) Nhà ăn chịu sự chỉ đạo của Giám đốc Bệnh viện, sự giám sát của bộ phận 

chuyên môn về an toàn thực phẩm và dinh dưỡng. 

b) Khu Nhà ăn các nhiệm vụ trực tiếp chế biến hoặc/và cung cấp suất ăn cho 

người bệnh, nhân viên y tế, đội ngũ phục vụ. 

c) Nhân viên chịu trách nhiệm, phục vụ tại Nhà ăn do BCHQS thị xã đảm 

nhiệm. 

10. Khu kiểm soát nhiễm khuẩn 
a) Khu kiểm soát nhiễm khuẩn chịu sự chỉ đạo của Giám đốc Bệnh viện; sự 

chỉ đạo trực tiếp chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ của Phó Giám đốc bệnh viện. 

b) Khu kiểm soát nhiễm khuẩn có nhiệm vụ thực hiện các hoạt động kiểm 

soát nhiễm khuẩn tại buồng bệnh và toàn bộ bệnh viện hàng ngày, có các phương 

tiện vệ sinh và khử khuẩn buồng bệnh, phương tiện thu gom và lưu giữ chất thải 

rắn tập trung. Quản lý và xử lý chất thải lỏng của các cơ sở y tế được thực hiện 

theo các quy định hiện hành của Bộ Y tế. 

11. Khu bảo vệ và Biển hiệu 
a) Khu bảo vệ chịu sự chỉ đạo của lãnh đạo các cơ quan Công an thị xã, 

BCH Quân sự thị xã. 

b) Bố trí đội bảo vệ bệnh viện có các nhiệm vụ kiểm soát việc ra vào Bệnh 

viện dã chiến, tổ chức tuần tra canh gác, bảo đảm an toàn bệnh viện; Quản lý cơ sở 

vật chất, trang thiết bị của bệnh viện. 

c) Phối hợp với lực lượng y tế vận chuyển bệnh nhân nặng, bệnh nhân cấp cứu. 

d) Cung cấp suất ăn, đồ tiếp tế từ bên ngoài vào cho người bệnh. 

e) Khu vực buồng bệnh cách ly ghi rõ hạn chế việc ra vào. 

g) Bệnh viện dã chiến và các khu vực trong bệnh viện phải có hệ thống biển 

hiệu đầy đủ và rõ ràng. 
 

Chương IV 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

Điều 7. Trách nhiệm của Bệnh viện đa khoa thị xã, Bệnh viện Dã chiến  

1. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo Điều 2 Quy chế này. 

2. Thực hiện các quyền hạn theo quy định tại Quyết định số 5458/QĐ-

UBND ngày 23/11/2021 của UBND thị xã Phú Thọ về việc thành lập Bệnh viện 

Dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19 thị xã Phú Thọ. 

3. Chủ trì phối hợp với các lực lượng Công an thị xã, BCH Quân sự thị xã, 

UBND phường Hùng Vương trong việc đảm bảo công tác an ninh, trật tự và hậu 

cần. Cấp và hướng dẫn sử dụng trang phục bảo hộ, dung dịch sát khuẩn, cho lực 
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lượng Công an, Quân sự khi phối hợp vận chuyển người bệnh, các trang thiết bị 

trong khu điều trị người bệnh. 

4. Phối hợp với bệnh viện tuyến trên trong việc chia sẻ, cung cấp, tiếp nhận 

thông tin, chuyên môn kỹ thuật trong quá trình khám, chăm sóc, điều trị và chuyển 

người bệnh lên tuyến trên. 

5. Phối hợp các lực lượng tình nguyện đảm bảo công tác hỗ trợ đạt hiệu quả 

và an toàn. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật cho đội ngũ tình 

nguyện viên tham gia hoạt động trong khu vực bệnh viện dã chiến đảm bảo thực 

hiện tốt việc dự phòng lây nhiễm. 

6. Phối hợp với các tổ chức, cá nhân trong công tác thông tin, truyền thông 

và các hoạt động hỗ trợ tâm lý, xã hội cho người bệnh. 

7. Phối hợp với các tổ chức cá nhân làm hoạt động, thiện nguyện, tiếp nhận, 

phân bổ, sử dụng đúng mục đích những hiện vật, kinh phí và phải có thống kê, báo 

cáo đầy đủ. 

Điều 8. Trách nhiệm Ban Chỉ huy Quân sự thị xã 

1. Phối hợp với Bệnh viện đa khoa thị xã, Công an thị xã, UBND phường 

Hùng Vương trong việc vận hành của Bệnh viện dã chiến; 

2. Điều động lực lượng; phối hợp đảm bảo công tác hậu cần; 

3. Hỗ trợ lực lượng y tế trong công tác vận chuyển người bệnh nặng đến 

khu cấp cứu, chuyển tuyến hoặc người bệnh tử vong, vận chuyển những trang 

thiết bị nặng. 

4. Chủ trì bảo đảm các suất ăn hoặc vận chuyển các suất ăn vào khu vực 

trung chuyển để người bệnh, nhân viên y tế đến nhận; vận chuyển những hiện vật 

do các tổ chức, cá nhân đến tặng, hỗ trợ Bệnh viện và đồ tiếp tế người bệnh. 

5. Chủ trì, điều phối các lực lượng tình nguyện đến hỗ trợ công tác hậu cần. 

Điều 9. Trách nhiệm Công an thị xã 

1. Chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự thị xã, bệnh viện đa khoa thị xã, 

UBND phường Hùng Vương đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn của Bệnh viện dã 

chiến; 

2. Điều động lực lượng, phương tiện phục vụ theo Quy chế tổ chức và hoạt 

động của Bệnh viện; 

3. Hỗ trợ lực lượng y tế trong công tác vận chuyển người bệnh nặng đến khu cấp 

cứu, chuyển tuyến hoặc người bệnh tử vong, vận chuyển những trang thiết bị nặng; 

4. Phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự thị xã vận chuyển các suất ăn vào khu 

vực trung chuyển để người bệnh, nhân viên y tế đến nhận; vận chuyển những hiện 

vật do các tổ chức, cá nhân đến tặng, hỗ trợ Bệnh viện và đồ tiếp tế người bệnh. 

 

Chương V 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

 

Điều 10. Căn cứ vào nội dung Quy chế này, Giám đốc Bệnh viện Dã chiến 

có trách nhiệm cụ thể hoàn thành chương trình công tác, các mặt hoạt động, phối 

hợp công tác thuộc phạm vi, thẩm quyền được giao, phù hợp với các quy định của 

pháp luật hiện hành. 
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Điều 11. Thủ trưởng các cơ quan có liên quan căn cứ nội dung quy chế để 

phối hợp thực hiện vận hành hoạt động hiệu quả Bệnh viện Dã chiến.  
Trong quá trình thực hiện, nếu xét thấy cần thiết, Giám đốc Bệnh viện dã chiến đề xuất, kiến 

nghị Giám đốc Bệnh viện đa khoa thị xã để tổng hợp, tham mưu Chủ tịch UBND thị xã xem xét, 

quyết định việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung quy chế này cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn của 

địa phương và quy định của pháp luật hiện hành./. 
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