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QUYẾT ĐỊNH 
Về việc giải thể Cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 cơ sở 03 

thuộc Bệnh viện đa khoa huyện Nga Sơn 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 

 

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 Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007; Nghị 

định số 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 4111/QĐ-BYT ngày 26/8/2021 của Bộ Y tế về việc 

ban hành tài liệu hướng dẫn thiết lập cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 theo 

mô hình tháp 3 tầng; 

Căn cứ Quyết định số 334/QĐ-UBND ngày 20/01/2022 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Thanh Hóa về việc thành lập Cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 cơ 

sở 03 thuộc Bệnh viện đa khoa huyện Nga Sơn;  

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 2557/TTr-SYT ngày 

27/6/2022, kèm theo đề nghị của UBND huyện Nga Sơn tại Tờ trình số 115/TTr-

UBND ngày 03/6/2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Giải thể Cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 cơ sở 03 thuộc Bệnh 

viện đa khoa huyện Nga Sơn theo Quyết định số 334/QĐ-UBND ngày 

20/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân huyện Nga Sơn chủ trì, phối hợp với các đơn vị 

có liên quan: 

- Tiến hành khử khuẩn theo quy định, sắp xếp, bố trí trả lại hiện trạng như 

ban đầu; chủ trì bàn giao mặt bằng, cơ sở vật chất, trang thiết bị, hóa chất, sinh 

phẩm chẩn đoán và các nội dung khác theo quy định. 
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- Xây dựng kịch bản và phương án đảm bảo công tác y tế phục vụ phòng, 

chống dịch COVID-19 theo từng cấp độ, sẵn sàng triển khai ngay khi có dịch 

xảy ra trên địa bàn. 

2. Giao Sở Y tế tổng hợp kinh phí Cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 cơ 

sở 03 thuộc Bệnh viện đa khoa huyện Nga Sơn, gửi Sở Tài chính thẩm định; báo 

cáo UBND tỉnh theo quy định. 

3. Giao Sở Tài chính đảm bảo nguồn kinh phí cho Cơ sở thu dung, điều trị 

COVID-19 cơ sở 03 thuộc Bệnh viện đa khoa huyện Nga Sơn theo quy định. 

4. Giao Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện thanh quyết toán kinh phí cho 

khám bệnh, chữa bệnh BHYT đến cách ly, điều trị tại Cơ sở thu dung, điều trị 

COVID-19 cơ sở 03 thuộc Bệnh viện đa khoa huyện Nga Sơn theo quy định 

hiện hành. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; bãi bỏ Quyết 

định thành lập Cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 cơ sở 03 thuộc Bệnh viện đa 

khoa huyện Nga Sơn theo Quyết định số 4725/QĐ-UBND ngày 24/11/2021. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Y tế, Tài chính, Giám 

đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Nga Sơn; Giám đốc các Bệnh 

viện đa khoa huyện Nga Sơn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3/QĐ; 

- Bộ Y tế (báo cáo); 

- TTr Tỉnh ủy, TTr HĐND tỉnh (báo cáo); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Thành viên BCĐ PCD COVID-19 tỉnh; 

- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh; 

- Lưu VT, VXsln. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
 

Đầu Thanh Tùng 
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