
         BỘ Y TẾ                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  Số:         /QĐ-BYT                     Hà Nội, ngày       tháng  9  năm 2021 
 

QUYẾT ĐỊNH  
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 
 

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ   
  Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; 

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

   Căn cứ Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007; 

  Căn cứ Nghị quyết 86/NQ-CP ngày 06/8/2021 của Chính phủ Về các 

giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để thực hiện Nghị 

quyết số 30/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Quốc hội khóa XV. 

  Căn cứ Quyết định số 3616/QĐ-BYT ngày 29/7/2021 của Bộ Y tế về 

việc phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực cấp cứu, hồi sức tích cực cho 

các bệnh viện điều trị người bệnh COVID-19 nặng”; 

   Căn cứ Quyết định số: 4111/QĐ-BYT ngày 26/8/2021 của Bộ trưởng 

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;  

  Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1.  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. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 3. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng Bộ; Chánh Thanh tra Bộ; Vụ 

trưởng, Cục trưởng các Vụ, Cục thuộc Bộ Y tế; Tổng Cục trưởng thuộc Bộ Y 

tế; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế; Giám đốc Sở Y tế các tỉnh thành 

phố trực thuộc trung ương; Thủ trưởng y tế ngành và thủ trưởng các đơn vị có 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

   

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

-TTg Phạm Minh Chính, Trưởng BCĐQG 

phòng chống dịch COVID-19 (để báo cáo); 

- Các thành viên BCĐQG; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Các đ/c Thứ trưởng Bộ y tế;  

- Cổng TTĐT Bộ y tế; 

- Lưu: VT; TB-CT. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

Trần Văn Thuấn 
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