ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 997 /UBND-VP7

Nam Định, ngày 24 tháng 12 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch số
133/KH-UBND ngày 16/11/2021

Kính gửi:
- Thành viên BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh;
- UBND các huyện và thành phố Nam Định.
Xét đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 435/TTr-SYT ngày 22/12/2021 về
việc điều chỉnh Kế hoạch số 133/KH-UBND ngày 16/11/2021 về việc thiết lập
cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 trên địa bàn tỉnh Nam Định (sau đây gọi tắt
là Kế hoạch số133/KH-UBND).
Để đáp ứng công tác thu dung, điều trị phù hợp với tình hình thực tế và
hướng dẫn của Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh một số nội dung Kế
hoạch số 133/KH-UBND ngày 16/11/2021 như sau:
1. Điều chỉnh nội dung điểm 2.1, mục 2 phần IV Kế hoạch 133/KHUBND:
"2.1. Tầng 1: Tiếp nhận, điều trị bệnh nhân nhẹ và không triệu chứng
… - Đối với Trung tâm Y tế thành phố Nam Định: Chuyển đổi công năng
thành cơ sở thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 quy mô 150 giường bệnh"
Nay điều chỉnh như sau
"2.1. Tầng 1: Tiếp nhận, điều trị bệnh nhân nhẹ và không triệu chứng
UBND thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Y tế: Chuyển đổi công năng
Trung tâm Y tế thành phố Nam Định thành cơ sở thu dung, điều trị bệnh nhân
COVID-19 quy mô 150 giường bệnh"
2. Bổ sung điểm 3.2 và 3.3 mục 3 phần IV Kế hoạch 133/KH-UBND:
"... 3.2. Cấp độ 2: Nguy cơ trung bình từ 701 - 1700 ca mắc
Tầng

số lượng

Cơ sở điều trị

giường bệnh
…
1

1400

- Trung tâm huấn luyện dự bị động viên - Bộ Chỉ huy
quân sự tỉnh (Địa chỉ tại xã Nghĩa An, Huyện Nam
Trực) quy mô 350 giường bệnh.

2
"... 3.3. Cấp độ 2: Nguy cơ cao (từ 1.701 - 5000 ca mắc)
Tầng

số lượng
giường bệnh

Cơ sở điều trị
…

1

4150

- Cơ sở 6: Trung tâm huấn luyện dự bị động viên, Bộ
Chỉ huy quân sự tỉnh (địa chỉ tại xã Nghĩa An, Huyện
Nam Trực) quy mô 350 giường bệnh.

Uỷ ban nhân dân tỉnh thông báo để các Sở, ngành, đơn vị có liên quan và
UBND các huyện, thành phố Nam Định biết và triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các đ/c PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Ủy ban MTTQ tỉnh;
- CPVP UBND tỉnh;
- Lưu: VP1, VP2, VP5, VP6, VP7.
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