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TP Hải Dương, ngày 20 tháng 01 năm 2022

TỜ TRÌNH
V/v xin mở rộng cơ sở 2 khu vực điều trị 

bệnh nhân COVID-19 mức độ nhẹ tại Trường Đại học Hải Dương

                   Kính gửi:   
                                    -  UBND tỉnh  Hải Dương;
                                    - Sở Y tế tỉnh Hải Dương.

 
 Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp và mức 

độ gia tăng ca bệnh F0 nhiễm COVID-19 trên địa bàn thành phố Hải Dương;
 Ngày 30 tháng 11 năm 2021, UBND tỉnh Hải Dương đã ra Quyết định số 

3562/QĐ-UB về việc thành lập Cơ sở 2 (Khu điều trị F0 có triệu chứng nhẹ thuộc 
Trung tâm Y tế Thành phố Hải Dương) tại Trường Đại học Hải Dương gồm khu 
nhà cấp 4 và tòa nhà 5 tầng (H4) có 150 giường bệnh. Hiện nay, mỗi ngày trung 
bình số F0 phát hiện mới từ 40-50 ca. Số bệnh nhân không đủ điều kiện cách ly 
điều  trị tại nhà phải đưa vào điều trị tập trung mỗi ngày từ 20-30 bệnh nhân. Đến 
nay số bệnh nhân tại Cơ sở 2 đã đủ số lượng giường trên, dự kiến sẽ còn tăng cao 
trong thời gian tới. 

Để kịp thời tiếp nhận và điều trị các ca bệnh F0 trên địa bàn thành phố, việc  
mở rộng khu vực và tăng thêm giường bệnh cho khu điều trị F0 tại cơ sở 2 là rất 
cần thiết và cấp bách. UBND thành phố Hải Dương xin đề nghị với UBND tỉnh và 
Sở Y tế Hải Dương cho phép triển khai thêm 150 giường của tòa nhà H3 trường 
Đại học Hải Dương (địa chỉ: xã Liên Hồng, thành phố Hải Dương).

UBND thành phố sẽ chỉ đạo ngành y tế địa phương thực hiện đúng các qui 
định về công tác phòng chống dịch. Đáp ứng các nhu cầu về nhân lực, trang thiết bị 
vật tư y tế để thực hiện  khám chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế theo qui định. 

Vậy kính đề nghị UBND tỉnh và Sở Y tế Hải dương xem xét cho phép triển 
khai thực hiện trong thời gian sớm nhất./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Thành ủy (để báo cáo);
- Lãnh đạo UBND tp;
- Lưu; VT, TTYT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đặng Thu Hà
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