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QUYẾT ĐỊNH  

Về việc thành lập Bộ phận điều phối Oxy y tế tỉnh Phú Thọ 

 
 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ 
 

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; 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23/11/2009; 

Căn cứ Văn bản số 6976/BYT-TB-CT ngày 24/8/2021 của Bộ Y tế về việc 

đảm bảo Oxy y tế cho công tác cấp cứu, điều trị COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 4308/QĐ-BYT ngày 07/9/2021 của Bộ Y tế về việc 

phê duyệt Đề án tăng cường khả năng cung ứng, sử dụng Oxy y tế cho các cơ sở 
điều trị bệnh nhân COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 395-QĐ/TU ngày 16/9/2021 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo và các Tiểu ban phòng, chống dịch 

COVID-19 tỉnh Phú Thọ; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thành lập Bộ phận điều phối Oxy y tế tỉnh Phú Thọ (sau đây gọi 
tắt là Bộ phận điều phối), gồm các ông (bà) có tên sau: 

1. Trưởng bộ phận: Ông Phan Trọng Tấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. 

2. Phó Trưởng bộ phận thường trực: Ông Trần Minh Khánh, Phó Giám 

đốc Sở Y tế. 

3. Phó Trưởng bộ phận: Ông Nguyễn Tiến Đức, Phó Giám đốc Sở Tài chính. 

4. Thành viên: 

- Ông Đặng Việt Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương; 

- Ông Trịnh Văn Trung, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải; 

- Ông Nguyễn Hữu Phước, Phó Giám đốc Công an tỉnh; 

- Ông Nguyễn Đình Cương, Phó Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- Ông Nguyễn Hải Quân, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Ông Trần Ngọc Đương, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh. 

 
 



Điều 2. Nhiệm vụ của Bộ phận điều phối.  

1. Rà soát thực trạng, cập nhật tình hình sử dụng, dự báo nhu cầu Oxy y tế 

theo các tình huống số ca mắc COVID-19 trên địa bàn. Lập kế hoạch, báo cáo 

đề xuất cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư, mở rộng, nâng cấp cơ sở vật chất, 

mua sắm thiết bị hệ thống Oxy y tế phục vụ điều trị người bệnh COVID-19 trên 

địa bàn tỉnh (trong trường hợp cần thiết). 

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 Oxy 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 đa khoa, chuyên 

khoa; Trung tâm Y tế hai chức năng; cơ sở 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 Oxy 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 Oxy y tế tại các bệnh viện, cơ sở 

y tế thu dung điều trị người bệnh COVID-19 trên địa bàn. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện. 

- Trưởng Bộ phận điều phối chỉ đạo chung các nội dung, nhiệm vụ liên 

quan đến công tác bảo đảm, điều phối Oxy y tế trên địa bàn. Phó Trưởng Bộ 

phần thường trực chịu trách nhiệm thực hiện việc rà soát, dự báo nhu cầu sử 

dụng, xây dựng kế hoạch đầu tư, dự trữ bổ sung khi cần thiết và chỉ đạo, hướng 

dẫn các cơ sở y tế trên địa bàn chủ động bảo đảm nguồn, sử dụng Oxy y tế theo 

đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. 

- Các Thành viên viên tham gia Bộ phận điều phối thực hiện sự phân công 

của đồng chí Trưởng bộ phận, đồng thời theo chức năng, nhiệm vụ quản lý chủ 

động phối hợp giữa các thành viên để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ; chịu trách 

nhiệm sử dụng bộ máy tổ chức (giúp việc, phương tiện, trang thiết bị,..) của cơ 

quan, đơn vị mình để thực hiện nhiệm vụ theo sự chỉ đạo của Trưởng Bộ phận 

điều phối. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành; Bộ phận điều 

phối tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban ngành; các ông (bà) 

có tên tại Điều 1 và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết 

định thi hành./.  
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- BCĐQG PCD COVID-19, Bộ Y tế; 

- TT TU, TT HĐND tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thành, thị; 

- CVP, các PCVP; 

- CV NCTH; 

- Lưu: VT, VX3. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Bùi Văn Quang 
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