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UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số            /KH-SYT Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày    tháng 10  năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 

TINH GỌN CÁC CƠ SỞ ĐIỀU TRỊ COVID-19  

 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm; 

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 người bệnh COVID-19; 

Văn bản 3835/BYT-KHTC ngày 10/5/2021 của Bộ Y tế, v/v hướng dẫn xây dựng 

kế hoạch giường bệnh, thiết lập Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19; 

Triển khai Văn bản 3775/BYT-KCB ngày 06/5/2021 của Bộ Y tế, về việc tăng 

cường phòng chống dịch COVID-19 trong các cơ sở khám, chữa bệnh; Theo đó, 

Bộ Y tế yêu cầu các địa phương, các cơ sở khám, chữa bệnh khẩn trương rà soát, 

bổ sung, hoàn thiện kế hoạch của bệnh viện, của Sở Y tế để đáp ứng với các cấp độ 

dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống Covid-19, 

phương châm 4 tại chỗ, có phương án mở rộng cơ sở điều trị, huy động nguồn lực 

để kịp thời ứng phó: nhân lực, phương tiện phòng hộ cá nhân, trang thiết bị, vật tư 

tiêu hao, thuốc thiết yếu để đáp ứng với diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19; 

Sở Y tế tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu lập Kế hoạch tinh gọn các cơ sở điều trị 

COVID-19 tại tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

1. Mục đích: 

Tinh gọn nguồn lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, nhân lực các cơ sở 

Bệnh viện điều trị người bệnh COVID-19, nhằm mục đích vừa sẵn sàng tiếp nhận, 

sàng lọc, cách ly, theo dõi, chăm sóc, điều trị các trường hợp xác định mắc bệnh 

COVID-19, đảm bảo công tác khám chữa bệnh tại các cơ sở thu dung, điều trị khác 

trong tỉnh; vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch vừa góp phần phát triển kinh 

tế, ổn định xã hội trong tình hình mới. 

2. Yêu cầu: 

Triển khai có lộ trình, đúng quy định, vừa đảm bảo công tác chẩn đoán, điều 

trị, chăm sóc hiệu quả vừa đảm bảo không để lây lan dịch trong quá trình tinh gọn. 

II. BỐI CẢNH: 

Toàn tỉnh đang nới lỏng giãn cách theo chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ, 

đã có 75/82 xã phường trong tỉnh là vùng xanh; số ca mắc mới mỗi ngày không quá 
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10 ca. 

Lúc cao điểm, toàn tỉnh thiết lập 16 cơ sở điều trị với 3.041 giường bệnh 

(GB), gồm 3 tầng: tầng Ba với 100 GB ICU, tầng Hai có 4 cơ sở điều trị với 854 

GB (trong đó có 95 giường cấp cứu), tầng Một có 11 cơ sở điều trị với 2.087 GB. 

Hiện nay, chỉ còn 5 cơ sở điều trị với 1.504 GB, gồm 3 tầng: tầng Ba với 100 GB 

ICU, tầng Hai có 3 cơ sở điều trị với 604 GB (trong đó có 85 giường cấp cứu), tầng 

Một có 01 cơ sở điều trị với 800 GB. 

Hiện tại, số ca F0 đang điều trị 246, số ca F1 đi theo nuôi thân nhân 28. 

Tỷ lệ khỏi ra viện lũy tích 93,34%. Tỷ lệ tử vong 1,09% 

III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH: 

1. Rút gọn cơ sở điều trị COVID-19 theo lộ trình: 

1.1. Trước ngày 15/10/2021: 

Cơ sở điều trị TS GB 3 tầng Ghi chú 

(16 cơ sở) (3.041)  

1. Sân vận động Phú Mỹ 80 Tầng 1 

2. Bệnh viện YHCT 110 Tầng 1 

3. TTYT Đất Đỏ 139 Tầng 1 

4. Trung cấp Y tế 120 Tầng 1 

5. Tiểu học Sông Cầu 100 Tầng 1 

6. Tiểu học Châu Pha B 200 Tầng 1 

7.Nhà công vụ Bưng Riềng 78 Tầng 1 

8.Ngân hàng Agribank 120 Tầng 1 

9.Tiểu học Cao văn Ngọc 250 Tầng 1 

10.Cao đẳng Sư phạm 250 Tầng 2A 

11.Khách sạn Ngân hàng 90 Chưa sử dụng 

 1.537  

Đến trước ngày 15/10/2021, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu còn 5 cơ sở điều trị, với 

1.504 GB, trong đó có 100 GB ICU tầng 3, 604 GB tầng 2 (85 giường cấp cứu), 

800 GB tầng 1. 

Nhân sự cho các cơ sở điều trị COVID-19 sau khi tinh gọn (phụ lục kèm theo) 

Trường hợp dịch bùng phát, Sở Y tế sẽ có phương án tổ chức cơ sở điều trị 

COVID-19 với số giường bệnh đủ đáp ứng tình hình dịch (trong đó, theo tiêu chuẩn 
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của Bộ Y tế, đáp ứng mức độ dịch cấp 4, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu hơn 1 triệu dân, 

cần 60 giường bệnh ICU, nhưng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã có 100 GB ICU). 

1.2. Trước ngày 15/12/2021: 

Cơ sở điều trị TS GB 3 tầng GB còn lại Ghi chú 

(5 cơ sở) (1.504)   

1. Cao đẳng Dầu khí 800 

giảm còn 396 

 Dời sang BVDC  

Nhà thi đấu tỉnh 

2. Trung tâm AIDS Giảm  

80 

 Gom về BVTT 

 

3. ICU 100 

giảm còn 30 

 Về khoa Nhiễm 

BV Vũng Tàu 

4. Bệnh viện Vũng Tàu Giảm 

390 

 Gom tầng 2 về 

TTYT Long Điền 

5. Trung tâm Y tế Long Điền 134 560 Không thay đổi 

 

Sau ngày 15/10/2021, Cao đẳng Dầu khí có phương án dời về Bệnh viện dã 

chiến Nhà thi đấu đa năng tỉnh ở TPVT với 396 GB 

Sau ngày 15/12/2021, nếu tình hình dịch không bùng phát trở lại, duy trì hệ 

thống điều trị COVID-19 tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 560 GB với 3 cơ sở: 30 giường 

ICU tầng 3 ở khoa Nhiễm BV Vũng Tàu, 134 GB tầng Hai (trong đó có 20 giường 

cấp cứu) ở Trung tâm Y tế Long Điền, 396 GB tầng Một ở Bệnh viện dã chiến Nhà 

thi đấu đa năng tỉnh ở TP Vũng Tàu để “sống chung với dịch COVID-19”. 

Ngoài ra, Bệnh viện dã chiến Nhà thi đấu đa năng TP Bà Rịa 168 GB dự 

phòng làm nơi thu dung bệnh nhân tái dương CT <30, khi Bệnh viện dã chiến Nhà 

thi đấu đa năng tỉnh ở TP Vũng Tàu chỉ còn giường dành cho ca F0 và F1 đi cùng 

thân nhân. Bệnh viện dã chiến Nhà thi đấu đa năng huyện Châu Đức 210 GB và 

Bệnh viện dã chiến Nhà thi đấu đa năng huyện Đất Đỏ 244 GB dự phòng làm nơi 

thu dung, điều trị ca F0 khi Bệnh viện dã chiến Nhà thi đấu đa năng tỉnh ở TPVT 

quá tải (trong thời gian Bệnh viện dã chiến Nhà thi đấu đa năng tỉnh ở TPVT quá 

tải, có thể sử dụng làm nơi thu dung tạm thời các ca test nhanh dương chờ kết quả 

PCR) 

2. Các bước tiến hành: 

2.1. Trước khi tinh gọn: 

- Bệnh nhân (và F1 theo nuôi thân nhân là F0): 
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Những bệnh nhân (và F1 theo nuôi thân nhân là F0) đủ tiêu chuẩn ra viện theo 

hướng dẫn của Bộ Y tế tại Quyết định 3416/QĐ-BYT ngày 14/7/2021 thì được làm 

xét nghiệm RT-PCR lần cuối, cho ra viện trong vòng 24g sau khi kết quả xét 

nghiệm RT-PCR lần cuối (-) hoặc (+) với CT >30; 

Những bệnh nhân (và F1 theo nuôi than nhân là F0) chưa đủ tiêu chuẩn ra 

viện, chuyển sang các cơ sở điều trị cùng tầng điều trị, chưa có trong kế hoạch tinh 

gọn ở cùng thời điểm. 

- Nhân viên y tế: 

Nhân viên làm công tác chuyên môn (Bác sĩ, điều dưỡng) được xét nghiệm 

RT-PCR lần cuối trước khi rời cơ sở điều trị COVID-19; Trong thời gian chờ kết 

quả RT-PCR, cùng nhau rà soát lại hồ sơ bệnh án, sổ sách liên quan đến phiên trực 

của cá nhân, nhóm làm việc; thu dọn trang thiết bị, máy móc y tế. 

Nhân viên làm công tác hành chính và phi lâm sàng được xét nghiệm RT-PCR 

lần cuối trước khi rời cơ sở điều trị COVID-19; Trong thời gian chờ kết quả RT-

PCR, cùng nhau thu dọn vật dụng, giường, bảng biểu, bỏ vào phòng khóa lại. 

Tình nguyện viên cũng được xét nghiệm RT-PCR lần cuối trước khi rời cơ sở 

điều trị COVID-19, lưu số điện thoại liên lạc để bàn giao cho cơ sở mới hoặc mời 

gọi, huy động khi cần thiết. 

- Vật tư, trang thiết bị và sổ sách, hồ sơ bệnh án: được nhân viên chuyên 

môn rà soát theo quy định Bộ Y tế, đóng gói gọn gàng ngăn nắp, khoa học. 

-      Vật dụng, giường, bàn ghế, bảng biểu: được nhân viên hành chính và phi 

lâm sàng thu dọn, kiểm đếm, sắp xếp gọn gàng ngăn nắp để bảo quản. 

Cắt cử bảo vệ tài sản. Không cắt điện, nước, viễn thông, internet. 

Trường hợp bộ khung cơ sở điều trị do Ban Chỉ đạo phòng chống dịch 

COVID-19 cấp huyện phụ trách, thì lãnh đạo cơ sở điều trị thông báo bằng văn bản 

cho Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 cấp huyện thời gian rời đi, bàn giao  

tài sản để lại, bàn giao điện nước đang sử dụng. 

2.2. Tiến hành tinh gọn: 

Tiến hành phun khử khuẩn bề mặt, những nơi công cộng, vệ sinh tay nắm cửa, 

cơ sở vật chất. Khóa cửa các phòng chứa tài sản. 

Cho phương tiện chở về những vật dụng, máy móc cần thiết phải bảo quản 

hoặc sử dụng ở cơ sở y tế chủ quản. 

Đồ vải đã sử dụng ở cơ sở điều trị COVID-19 không được tái sử dụng. 

Lập biên bản bàn giao hiện trạng. 

2.3. Sau khi tinh gọn: 

Lập kế hoạch trưng dụng nhân sự quản lý, nhân sự chuyên môn để ứng phó 

kịp thời khi được tái huy động trong tình hình dịch bùng phát. 
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Trường hợp cơ quan cho mượn cơ sở sử dụng cơ sở vào công năng chính, 

bệnh viện cho phương tiện chở về giường, vật dụng, bảng biểu về, tháo dỡ hàng rào 

cứng, tháo dỡ bảng hiệu, khôi phục nguyên trạng trước khi sử dụng cơ sở làm bệnh 

viện điều trị COVID-19. 

Thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho lực lượng tham gia chống dịch 

COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại văn bản 7316/BYT-MT ngày 03/9/2021  

Đơn vị chủ quản cơ sở điều trị COVID-19 lập văn bản báo cáo về toàn bộ quá 

trình hoạt động từ lúc thành lập cho đến khi được tinh gọn, bao gồm số liệu về 

chuyên môn, chấm công nhân lực tham gia, thanh quyết toán thuốc, vật tư, hóa chất 

sử dụng, chi phí điều trị, sinh hoạt phí và các chi phí khác. 

Trường hợp cơ sở điều trị trả về cho đơn vị quản lý với chức năng ban đầu, Sở 

Y tế lập văn bản trình UBND tỉnh ban hành Quyết định giải thể bệnh viện, bãi 

nhiệm các chức vụ lãnh đạo, quản lý.  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1.       Sở Y tế 

1.1.  Phòng Nghiệp vụ: 

- Lập văn bản trình Ủy ban dân nhân tỉnh Kế hoạch tinh gọn các cơ sở điều 

trị COVID-19 (theo lộ trình) trong trạng thái bình thường mới. 

- Tiếp tục theo dõi sát tình hình dịch COVID-19 trên thế giới, cả nước và 

khu vực để có tham mưu các biện pháp đáp ứng tình hình dịch bệnh một cách phù 

hợp và kịp thời; từng thời kỳ, từng đợt dịch tham mưu việc mở lại, mở mới, mở 

rộng các cơ sở điều trị COVID-19 khi tình hình dịch bệnh bùng phát trở lại.  

- Tham mưu hướng dẫn, giải quyết các vấn đề phát sinh về chuyên môn 

khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh, quy chế bệnh viện và sổ sách chuyên 

môn, hồ sơ bệnh án. 

1.2. Phòng Kế hoạch tài chính: 

- Tham mưu triển khai, hướng dẫn trong việc bảo quản, sử dụng, kiểm kê tài 

sản, trang thiết bị, thuốc, hóa chất, vật tư tiêu hao, trang bị phòng hộ cho hoạt động 

Bệnh viện điều trị người bệnh COVID-19. 

- Hướng dẫn, giám sát bệnh viện điều trị người bệnh COVID-19 thực hiện 

các nội dung thanh quyết toán các hoạt động của cơ sở điều trị COVID-19 đảm bảo 

các quy định pháp luật. 

1.3. Văn phòng: 

- Tham mưu văn bản trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định giải 

thể cơ sở điều trị COVID-19, bãi nhiệm các chức vụ lãnh đạo, quản lý. 

2. Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế: 

2.1. Các bệnh viện, các trung tâm y tế, các bệnh viện điều trị COVID-19: 
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Tiến hành các nội dung, biện pháp trong quá trình tinh gọn cơ sở điều trị 

bệnh viện COVID-19 theo lộ trình vừa đảm bảo công tác chẩn đoán, điều trị, chăm 

sóc hiệu quả vừa đảm bảo không để lây lan dịch trong quá trình tinh gọn.  

 

2.2. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh: 

Hỗ trợ, hướng dẫn các cơ sở điều trị COVID-19 các biện pháp khử khuẩn, 

phòng chống và kiểm soát nhiễm khuẩn, các biện pháp giám sát dịch bệnh COVID-

19 theo quy định của Bộ Y tế. 

Truyền thông, hướng dẫn người dân trong công tác phòng chống dịch bệnh và 

xây dựng phóng sự, ghi hình quá trình khám chữa bệnh, chăm sóc bệnh nhân tại 

các cơ sở điều trị COVID-19, cũng như tại cộng đồng. 

3. Các Sở, ban ngành: 

3.1. Sở Tài chính: 

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thanh quyết toán kinh phí phục vụ cho các 

hoạt động của các cơ sở điều trị COVID-19 theo quy định của pháp luật. 

3.2. Sở Thông tin Truyền thông: 

Hỗ trợ thông tin, truyền thông người dân trong công tác phòng chống dịch 

bệnh và truyền thông, tôn vinh những gương người tốt việc tốt trong quá trình  

khám chữa bệnh và phòng chống dịch bệnh COVID-19. 

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Liên đoàn lao động tỉnh: 

Đầu mối, thông tin, huy động các tổ chức, cá nhân tài trợ đóng góp kinh phí, 

hiện vật hỗ trợ động viên vật chất, tinh thần, nơi nghỉ dưỡng cho nhân viên y tế 

trong, sau quá trình làm việc tại các cơ sở điều trị COVID-19. 

Trên đây là Kế hoạch tinh gọn các cơ sở điều trị người bệnh COVID-19 trên 

địa bàn tỉnh./. 

 

 

Nơi nhận: 

       GIÁM ĐỐC 

- BCĐ tỉnh PC dịch COVID-19 (báo cáo); 

- Trung tâm Chỉ huy PC dịch COVID-19; 

- Các Phó Giám đốc SYT; 

- Các phòng thuộc SYT (th/hiện); 

- Các đơn vị trực thuộc  (th/hiện);           Phạm Minh An 

- Lưu: VT, NV                                                                                   
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