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Gia Lai, ngày       tháng 8 năm 2021  
 

 
 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc kích hoạt Bệnh viện thuộc Trung tâm Y tế huyện Ia Pa  

thành Bệnh viện điều trị COVID-19 Cơ sở 4 
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương năm 2019;  

Căn cứ Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007; 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009; 

   Căn cứ Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 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 2890/QĐ-BYT ngày 12 tháng 8 năm 2009 của Bộ Y 

tế về việc ban hành hướng dẫn thiết lập Bệnh viện dã chiến phòng chống đại 

dịch cúm; 

Căn cứ Quyết định số 1942/QĐ-BYT ngày 04 tháng 5 năm 2020 của Bộ Y 

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

nhân COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 212/QĐ-BCĐQG ngày 01 tháng 3 năm 2021 của 

Bộ Xây dựng về việc ban hành hướng dẫn xây dựng Bệnh viện dã chiến điều trị 

bệnh nhân COVID-19; 

Căn cứ văn bản số 5835/BYT-KCB ngày 21 tháng 7 năm 2021 của Bộ Y tế 

về việc bảo đảm sẵn sàng thu dung, điều trị Covid-19 khi dịch bệnh lan rộng tại 

địa phương; 

Căn cứ Quyết định số 2084/QĐ-BCĐ ngày 15 tháng 8 năm 2021 của Ban 

Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch bổ sung 

thiết lập Bệnh viện điều trị Covid-19 tại Trung tâm Y tế huyện Ia Pa, Trung tâm Y 

tế huyện Đak Pơ, Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 (Trường Cao đẳng Gia 

Lai Cơ sở 2) và Bệnh viện điều trị Covid-19 quân dân y (Bệnh viện 15); 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế Gia Lai tại Tờ trình số 2687/TTr-SYT 

ngày 15 tháng 8 năm 2021. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Kích hoạt, chuyển đổi chức năng, nhiệm vụ của Bệnh viện thuộc 

Trung tâm Y tế huyện Ia Pa thành Bệnh viện điều trị Covid-19 Cơ sở 4 tỉnh Gia Lai, 

bắt đầu từ 13 giờ 00 ngày 15/8/2021 theo phương án, kế hoạch của Ban Chỉ đạo tỉnh 

và Trung tâm Y tế huyện Ia Pa đã xây dựng.  

- Bệnh viện điều trị Covid-19 Cơ sở 4 được xếp hạng bệnh viện hạng 3, có 

quy mô 70 giường, là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế Gia Lai, đặt tại Bệnh viện 

thuộc Trung tâm Y tế huyện Ia Pa tỉnh Gia Lai; Địa chỉ: tỉnh lộ 662 Hùng Vương, 

xã Kim Tân, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai. 

- Chức năng nhiệm vụ: Tổ chức thu dung, cách ly, chăm sóc, điều trị bệnh 

nhân nghi ngờ, mắc Covid-19 thể không triệu chứng mức độ nhẹ đến trung bình 

theo quy định. Thực hiện danh mục kỹ thuật theo phân tuyến của Sở Y tế phê 

duyệt và phạm vi chuyên môn của cán bộ đến hỗ trợ. 

- Bệnh viện điều trị Covid-19 Cơ sở 4 sử dụng con dấu và tài khoản của 

Trung tâm Y tế huyện Ia Pa để triển khai thực hiện nhiệm vụ. 

- Giao cho Giám đốc Sở Y tế ban hành Quyết định thành lập Ban Lãnh đạo 

và trưng tập viên chức, người lao động, tình nguyện viên phục vụ tại Bệnh viện 

điều trị Covid-19 Cơ sở 4. 

Điều 2. Giao cho Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các thành viên Ban điều hành 

Bệnh viện điều trị Covid-19 tổ chức triển khai thực hiện các nội dung theo đúng 

tinh thần tại Quyết định số 2084/QĐ-BCĐ ngày 15/8/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, 

chống dịch Covid-19 của tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch bổ sung thiết lập Bệnh 

viện điều trị Covid-19 tại Trung tâm Y tế huyện Ia Pa, Trung tâm Y tế huyện Đak 

Pơ, Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 (Trường Cao đẳng Gia Lai Cơ sở 2) và 

Bệnh viện điều trị Covid-19 quân dân y (Bệnh viện 15); để đảm bảo công tác 

chuyển đổi và hoạt động của Bệnh viện điều trị Covid-19 cơ sở 4. 

Điều 3. Bệnh viện điều trị Covid-19 Cơ sở 4 được giải thể sau khi hoàn 

thành nhiệm vụ và do UBND tỉnh chỉ đạo, quyết định trên cơ sở tham mưu của 

Sở Y tế. 

Điều 4. Kinh phí đảm bảo hoạt động 

- Đối với cán bộ y tế, viên chức thuộc đơn vị sự nghiệp y tế thực hiện theo 

các quy định hiện hành. 

- Đối với lực lượng tình nguyện viên được triệu tập tham gia hỗ trợ công 

tác phòng chống dịch thì được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định hiện 

hành. 

- Nguồn kinh phí đảm bảo hoạt động của Bệnh viện điều trị Covid-19 Cơ 

sở 4 từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn xã hội hoá hợp pháp khác. 

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành. 

Điều 6. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, 

chống dịch Covid-19 tỉnh; Giám đốc các sở, ngành, đơn vị là thành viên Ban Chỉ 

đạo tỉnh; Công ty Điện lực Gia Lai, Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai; Chủ tịch 
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UBND huyện Ia Pa; Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Giám đốc Trung tâm Y tế 

huyện Ia Pa, Trưởng Công an huyện Ia Pa và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 6; 

- Bộ Y tế; 

- TTr Tỉnh ủy;  

- TTr HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;   

- Ủy ban MTTQVN tỉnh;  

- BTC Tỉnh ủy; 

- Sở Nội vụ; 

- Báo Gia Lai; Đài PT-TH Gia Lai; 

- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;  

- Lưu: VT, NC, KTTH, NL, KGVX.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thanh Lịch 
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