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 KẾ HOẠCH 

Sắp xếp nguồn nhân lực Y tế sau khi thực hiện tinh gọn các cơ sở điều trị và cơ 

sở cách ly tập trung bệnh nhân Covid-19; Phương án chuẩn bị nhân sự khi 

dịch tái bùng phát trên địa bàn tỉnh. 

 

Thực hiện Công văn số 13423/UBND -VP ngày 23/9/2021 của UBND tỉnh 

về việc triển khai triển khai công văn số 1617-CV/TU ngày 16/9/2021 của Thường 

trực Tỉnh ủy. 

Sở Y tế xây dựng Kế hoạch sắp xếp nguồn nhân lực Y tế sau khi thực hiện 

tinh gọn các cơ sở điều trị và cơ sở cách ly tập trung bệnh nhân Covid-19; phương 

án chuẩn bị nhân sự khi dịch tái bùng phát trên địa bàn tỉnh cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

1. Mục đích: 

- Sắp xếp lại nguồn nhân lực y tế phù hợp khi thực hiện tinh gọn các cơ sở 

điều trị và các cơ sở cách ly tập trung bệnh nhân Covid-19 trên đia bàn tỉnh; chuyển 

nhân sự sang thực hiện công tác khám chữa bệnh theo nhiệm vụ thường xuyên, 

nhằm vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch vừa chăm sóc sức khoẻ nhân dân, 

góp phần phát triển kinh tế, ổn định xã hội trong tình hình mới. 

- Đồng thời sẵn sàng chuẩn bị nguồn nhân lực cho việc triển khai các cơ sở 

điều trị, cơ sở cách ly bệnh nhân Covid-19 khi dịch tái bùng phát diện rộng trên địa 

bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 

2. Yêu cầu:  

- Triển khai có lộ trình, đúng quy định trong quá trình tinh gọn. 

- Đảm bảo vừa tổ chức tốt công tác phòng chống dịch, vừa thực hiện hiệu 

quả công tác chẩn đoán, điều trị, chăm sóc sức khoẻ nhân dân. 

II. Thực trạng bố trí cơ sở điều trị và cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh 

Bà Rịa-Vũng Tàu trước 23/9/2021. 

1. Đối với cơ sở điều trị Covid-19: 

- Tổng số cơ sở điều trị Covid-19 đã triển khai: 15 cơ sở, với 3.091 giường 

bệnh; trong đó: 

+ Tầng 1: 10 cơ sở, 2.087 giường bệnh, 584 nhân sự (Bác sĩ 65, Điều dưỡng 

130, Khác 389). 



+ Tầng 2: 04 cơ sở, 904 giường bệnh, 367 nhân sự (Bác sĩ 55, Điều dưỡng 

109, Khác 230).  

+ Tầng 3: 01 cơ sở, 100 giường bệnh, 196 nhân sự (Bác sĩ 42, Điều dưỡng 

110, Khác 44). 

- Nguồn nhân lực tham gia tại các cơ sở điều trị Covid-19: 

+ Nhân sự Y tế công lập: 1.058 người (125 bác sĩ; 301 điều dưỡng, khác 

632). 

+ Nhân sự Y tế ngành: 14 người; trong đó: Trung tâm y tế Vietsovpetro: 10 

(04 bác sĩ, 06 điều dưỡng), Bệnh xá BCHQS tỉnh: 04 (02 bác sĩ, 02 Y sĩ). 

+ Nhân sự Y tế tư nhân: 17 người; trong đó: Phòng khám Đông Tây 05 (02 

bác sĩ, 03 điều dưỡng); Phòng khám khoa Mỹ Xuân 03 (01 bác sĩ, 02 điều dưỡng); 

Phòng Khám đa khoa Thiên Nam 04 (01 bác sĩ, 03 điều dưỡng); Các phòng khám 

tư nhân khác 05 (01 bác sĩ, 04 điều dưỡng). 

+ Nhân sự Y tế ngoài tỉnh: 44 người; trong đó: Tỉnh Thái Nguyên 30 người 

(10 bác sĩ và 20 điều dưỡng), Tỉnh Yên Bái 10 người (05 bác sĩ, 05 điều dưỡng); 

ĐHYTTPHCM: 04 người (04 Bác sĩ). 

+ Số lượng các cá nhân tự nguyện tham gia phòng chống dịch (có Quyết 

định của Sở Y tế): 41 người; trong đó: Bác sĩ: 01, Y sĩ: 05, Dược sĩ: 01, Điều 

dưỡng: 04, Xét nghiệm: 02, Khác: 28.  

2. Đối với cơ sở cách ly tập trung: 

- Tổng số cơ sở cách ly tập trung đã triển khai 69 cơ sở, với 11.856 giường 

bệnh; gồm: 

+ Thành phố Vũng Tàu: 12 cơ sở, 5.138 giường bệnh. 

+ Thành phố Bà Rịa: 09 cơ sở, 1.190 giường bệnh. 

+ Thị xã Phú Mỹ: 08 cơ sở, 1.290 giường bệnh. 

+ Huyện Long Điền: 12 cơ sở, 1.067giường bệnh. 

+ Huyện Đất Đỏ: 05 cơ sở, 381 giường bệnh. 

+ Huyện Xuyên Mộc: 08 cơ sở, 1.110 giường bệnh. 

+ Huyện Châu Đức: 12 cơ sở, 980 giường bệnh. 

+ Huyện Côn Đảo: 03 cơ sở, 700 giường bệnh. 

- Nguồn nhân lực tham gia tại các cơ sở cách ly Covid-19: 255; trong đó: 

+ Nhân sự Y tế công lập: 111 nhân viên y tế (Điều dưỡng/Y sĩ/hộ sinh). 

+ Nhân sự Y tế tư nhân: 144 (Bác sĩ 18, Điều dưỡng 86, khác 40). 

III. Tổ chức sắp xếp lại nguồn nhân sự tại các cơ sở cách ly và điều trị 

Covid-19: 

1. Đối với cơ sở điều trị Covid-19: 



a) Trước ngày 15/10/2021: 

- Tinh gọn từ 15 cơ sở xuống còn 04 cơ sở, với 1.504 giường, cụ thể: tầng 

Ba: 15. Tầng 2: 604, tầng 1: 800 

+ Bệnh viện Vũng Tàu (cơ sở mới): 02 tầng điều trị  

• Tầng Ba, Tổng số giường bệnh: 100, với 196 nhân sự (Bác sĩ: 42; Điều 

dưỡng: 110; khác: 44). 

• Tầng Hai, Tổng số giường bệnh: 390, với 135 nhân sự (Bác sĩ: 20; Điều 

dưỡng: 40; khác: 75). 

+ Trung tâm Y tế huyện Long Điền: Điều trị tầng Hai, tổng số giường bệnh: 

134, với 70 nhân sự (Bác sĩ: 10; Điều dưỡng: 21; khác: 39). 

+ Cơ sở 4-CDC (TTPC HIV/AIDS cũ): Điều trị tầng Hai A, tổng số giường 

bệnh: 80, với 36 nhân sự (Bác sĩ: 4; Điều dưỡng: 8; khác: 24). 

+ KTX Trường Cao đẳng Dầu khí: Điều trị tầng Một, tổng số giường bệnh: 

800, với 126 nhân sự (Bác sĩ: 14; Điều dưỡng: 28; khác: 84). 

- Nguồn nhân lực tham gia: 563 người; trong đó: Bác sĩ 90, Điều dưỡng 

207, Khác 266. 

- Phân công đơn vị phụ trách: (chi tiết tại phụ lục 1A). 

b) Từ ngày 15/10/2021 đến ngày 15/12/2021: 

- 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 và thu gọn còn 396 GB. Tổng số giường 

bệnh chung là 1.100 

- Nguồn nhân lực tham gia: 527 người; trong đó: Bác sĩ 86, Điều dưỡng 

199, Khác 242. 

- Phân công đơn vị phụ trách: (chi tiết tại phụ lục 1B). 

c) Từ ngày 15/10/2021 đến ngày 15/12/2021: 

- 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”. 

- Nguồn nhân lực tham gia: 306 người; trong đó: Bác sĩ 44, Điều dưỡng 95, 

Khác 167. 

- Phân công đơn vị phụ trách: (chi tiết tại phụ lục 1C). 

2. Đối với các cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh:  

- Tinh gọn cơ sở cách ly từ 69 cơ sở xuống còn 09 cơ sở, với 1.588 giường; 

gồm: 



+ Trụ sở Bộ đội biên phòng cũ (89 Lê Lợi): 380 giường. 

+ Ký túc xá trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ: 168 giường. 

+ Trụ sở BCH Quân sự cũ: 60 giường. 

+ Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh: 80 giường. 

+ Trung đoàn Bộ Binh 201/ Sư đoàn Bộ binh 302: 250 giường. 

+ Ban CHQS xã Bình Trung: 100 giường. 

+ Trung Đoàn Minh Đạm: 150 giường. 

+ Trung tâm huấn luyện bộ đội biên phòng: 150 giường. 

+ Tiểu đoàn Bộ binh 2: 250 giường. 

- Nguồn nhân lực tham gia: 20 người (Điều dưỡng/y sĩ/hộ sinh). 

- Phân công đơn vị phụ trách: (chi tiết tại phụ lục 2). 

IV. Phương án chuẩn bị nhân sự bố trí tại cơ sở điều trị Covid-19, cơ sở 

cách ly tập trung khi dịch bùng phát diện rộng trên địa bàn toàn tỉnh. 

1. Phương án nhân sự tại cơ sở điều trị Covid-19:  

- Dự kiến số cơ sở triển khai điều trị Covid-19: 19 cơ sở, với 4.035 giường 

bệnh; 

- Tổng số nhân sự y tế tham gia điều trị Covid-19: 1.402 người (Bác sĩ: 188; 

Điều dưỡng: 393; khác: 821); 

- Phân công đơn vị phụ trách: (chi tiết tại phụ lục 3). 

2. Phương án nhân sự tại cơ sở cách ly tập trung:  

Khi tình hình dịch bùng phát diện rộng trên địa bàn toàn tỉnh, Sở Y tế đề xuất 

triển khai trưng dụng các cơ sở cách ly tập trung đã được triển khai trong đợt dịch 

trước 23/9/2021, đồng thời huy động nguồn lực y tế tư nhân, tình nguyện viên tham 

gia trực khu cách ly tập trung, để giảm tại cho nguồn lực y tế công lập tập trung 

điều trị cho bệnh nhân Covid-19 tại các cơ sở điều trị F0. 

- Tổng số cơ sở cách ly tập trung dự kiến triển khai 69, với 12.006 giường 

bệnh, gồm: 

+ Thành phố Vũng Tàu: 12 cơ sở, giường bệnh: 5.138. 

+ Thành phố Bà Rịa: 09 cơ sở, giường bệnh: 1.190. 

+ Thị xã Phú Mỹ: 08 cơ sở, giường bệnh: 1.290. 

+ Huyện Long Điền: 12 cơ sở, giường bệnh: 1.217. 

+ Huyện Đất Đỏ: 05 cơ sở, giường bệnh: 381. 

+ Huyện Xuyên Mộc: 08 cơ sở, giường bệnh: 1.110. 

+ Huyện Châu Đức: 12 cơ sở, giường bệnh: 980. 



+ Huyện Côn Đảo: 03 cơ sở, giường bệnh 700. 

- Tổng số nhân sự tham gia cơ sở cách ly tập trung: 154 nhân viên y tế 

(Điều dưỡng/y sĩ/hộ sinh). Ngoài ra, tuỳ hình hình thực tế sẽ bố trí thêm nhân sự từ 

lực lượng y tế tư nhân, tình nguyện viên. 

- Phân công đơn vị phụ trách: (chi tiết tại phụ lục 4). 

Trên đây là Kế hoạch sắp xếp nguồn nhân lực Y tế sau khi thực hiện tinh gọn 

các cơ sở điều trị và cơ sở cách ly tập trung Covid-19; Phương án chuẩn bị nhân sự 

khi dịch tái bùng phát trên địa bàn tỉnh./. 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- TTCH BCĐ PCD COVID-19 tỉnh; 

- TTCH BCĐ COVID-19 các huyện, thị, thành; 

- Các Phó Giám đốc SYT (để biết); 

- Các CQĐV trực thuộc SYT; 

- Các phòng CMNV SYT; 

- Lưu: VT, NV. 

 

 

 

 

 

Phạm Minh An 
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