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Số: 3480 /QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 01 tháng 11năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Thành lập Tổ công tác điều phối ô xy y tế phục vụ điều trị người
bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ
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 Nghị quyết số 86/NQ-CP, ngày 06/8/2021 của Chính phủ về các giải
pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên toàn quốc;
Căn cứ Công văn số 6976/BYT-TB-CT, ngày 24/8/2021 của Bộ Y tế về việc đảm
bảo ô xy y tế cho công tác cấp cứu điều trị COVID-19;
Theo đề nghị của Sở Y tế Quảng Trị tại Tờ trình số 475/TTr-SYT, ngày
26/10/2021.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Tổ công tác điều phối ô xy y tế phục vụ điều trị người bệnh
COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, gồm các ông ( bà) có tên sau đây:
1. Tổ trưởng: Ông Đỗ Văn Hùng, Giám đốc Sở Y tế.
2. Tổ phó thường trực: Ông Hà Lâm Chi, Phó Giám đốc Sở Y tế.
3. Thành viên:
- Ông Nguyễn Hữu Hưng, Phó Giám đốc Sở Công Thương;
- Bà Lê Thị Hải Hà, Phó Giám đốc Sở Tài chính;
- Ông Lê Thanh Hùng, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải;
- Ông Võ Phúc Khanh, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Y tế;
- Bà Nguyễn Thị Hà, Trưởng phòng Tổ chức-Hành chính-Tổng hợp, Sở Y tế;
- Ông Phan Văn Khánh, Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược, Sở Y tế;
- Ông Lê Đức Dũng, Trưởng phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế;
- Ông Trần Quốc Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh;
- Ông Nguyễn Đức Nghiêm, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh;
- Ông Trương Huyền Trường, Giám đốc Bệnh viện Chuyên khoa Lao và Bệnh
phổi tỉnh;
- Bà Lê Thị Liễu, Giám đốc Bệnh viện YHCT và Phục hồi chức năng tỉnh;
- Ông Nguyễn Trí Long, Giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Triệu Hải;
- Ông Nguyễn Năng Thuận, Trưởng phòng Quản lý sức khỏe cán bộ tỉnh;
- Ông Nguyễn Xuân Dũng, Giám đốc Trung tâm y tế thành phố Đông Hà;
- Ông Lê Mạnh Hùng, Giám đốc Trung tâm y tế huyện Vĩnh Linh;
- Ông Hoàng Quốc Vũ, Giám đốc Trung tâm y tế huyện Gio Linh;
- Ông Nguyễn Quảng, Giám đốc Trung tâm y tế huyện Cam Lộ;

- Ông Đinh Quang Nhật, Giám đốc Trung tâm y tế huyện Đakrông;
- Ông Lâm Chí Đức, Giám đốc Trung tâm y tế huyện Hướng Hóa;
- Ông Võ Thanh Tâm, Giám đốc Trung tâm y tế huyện Triệu Phong;
- Ông Phạm Bá Công, Giám đốc Trung tâm y tế Thị xã Quảng Trị;
- Ông Hồ Văn Lộc, Giám đốc Trung tâm y tế huyện Hải Lăng;
- Ông Lê Văn Danh, Phụ trách Trung tâm Y tế Quân dân y huyện đảo Cồn Cỏ.
Điều 2. Tổ công tác có nhiệm vụ
1. Rà soát thực trạng, cập nhật tình hình sử dụng, dự báo nhu cầu ô xy y tế theo
các các tình huống số ca mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Lập kế hoạch, báo cáo cấp
có thẩm quyền quyết định xây dựng mới, mở rộng, nâng cấp cơ sở vật chất, mua sắm
thiết bị hệ thống ô xy y tế phục vụ điều trị người bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh
Quảng Trị.
2. Phối hợp với các đơn vị sản xuất, cung ứng để tổng hợp, có phương án sẵn
sàng tăng cường năng lực cung cấp ô xy y tế của các cơ sở sản xuất, nhà cung cấp khi
dịch bùng phát.
3. Tổ chức kết nối, trao đổi thông tin giữa các bệnh viện, Trung tâm Y tế, các
cơ sở y tế thu dung, điều trị COVID-19 với nhà sản xuất, nhà cung ứng để chủ động,
lên phương án ký kết hợp đồng cung ứng, vận chuyển, cung ứng đầy đủ ô xy y tế
phục vụ công tác điều trị người bệnh COVID-19 và phục vụ công tác quản lý, điều
phối trong toàn tỉnh.
4. Theo dõi, điều hành công tác sử dụng ô xy y tế tại các bệnh viện, cơ sở y tế
thu dung điều trị COVID-19 trên địa bàn tỉnh.
5. Báo cáo tiến độ, tình hình triển khai hoạt động của Tổ công tác theo quy định.
Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. Thời gian thực hiện nhiệm vụ của Tổ công tác bắt đầu từ ngày Quyết định
ký, ban hành; tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
2. Thành viên Tổ công tác thực hiện sự phân công của đồng chí Tổ trưởng; các
thành viên, tình nguyện viên khác được Tổ trưởng điều động, bổ sung trên cơ sở đề
xuất của Tổ phó trường trực.
3. Kinh phí hoạt động được lấy từ nguồn ngân sách phòng, chống dịch và các
nguồn kinh phí hợp pháp khác.
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Y tế, Tài Chính,
Công thương, Giao thông; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch Ủy
ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Trưởng và các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo
phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, cấp huyện, cấp xã; các ông, bà có tên tại Điều 1
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Y tế;
- TT/Tỉnh ủy, TT/HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu VT, VXD.
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