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Số:           /QĐ-UBND 
 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 

 

Ninh Bình, ngày       tháng  11  năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc điều chỉnh quy mô giường bệnh của  

Cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 tại Bệnh viện Phổi 
 

 UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH 

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

Căn cứ 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; 

Căn cứ Nghị định số 29/2022/NĐ-CP ngày 29/4/2022 của Chính phủ quy 

định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 12/2021/UBTVQH15 ngày 

30/12/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc cho phép thực hiện một số 

cơ chế, chính sách trong lĩnh vực y tế để phục vụ công tác phòng, chống dịch 

COVID-19; 

Căn cứ Nghị quyết số 168/NQ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ về một 

số cơ chế, chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19;  

Căn cứ Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ ban hành 

Chương trình phòng, chống dịch COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 173/QĐ-TTg ngày 01/02/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút 

Corona gây ra; 

Căn cứ Quyết định số 447/QĐ-TTg ngày 01/4/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc công bố dịch COVID-19; 

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; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 197/TTr-SYT ngày 

09/11/2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Điều chỉnh quy mô giường bệnh của Cơ sở thu dung, điều trị 

COVID-19 tại Bệnh viện Phổi từ 30 giường xuống còn 10 giường bệnh, địa 

điểm hoạt động tại Bệnh viện Phổi. 
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Điều 2. Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên 

quan chỉ đạo, hướng dẫn Bệnh viện Phổi quản lý và điều hành Cơ sở thu dung, 

điều trị COVID-19 theo quy mô giường bệnh mới được phê duyệt. 

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

Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh; 

Giám đốc các Sở: Nội vụ, Y tế, Tài chính; Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh; 

Giám đốc Bệnh viện Phổi; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố       

và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành    

Quyết định này./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Lãnh đạo UBND tỉnh; 

- BCĐ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh; 

- Lưu: VT, VP5, VP6, VP7. 
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TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Tống Quang Thìn 
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