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Tuyên Quang, ngày 04 tháng 02 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc trưng dụng tài sản của Trung đoàn 247 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự
tỉnh Tuyên Quang để làm Cơ sở 2 thu dung, điều trị Covid-19
thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

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 và các văn
bản hướng dẫn thi hành Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm;
Căn cứ Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản ngày 03/6/2008 và các văn
bản hướng dẫn thi hành Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản;
Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017 và các văn
bản hướng dẫn thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;
Căn cứ Nghị định số 71/2002/NĐ-CP ngày 23/7/2002 của Chính phủ quy
định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh tình trạng khẩn cấp trong
trường hợp có thảm họa, dịch bệnh nguy hiểm;
Căn cứ Quyết định số 173/QĐ-TTg ngày 01/02/2020 của Thủ tướng Chính
phủ về công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona
gây ra (nCoV);
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;
Căn cứ Văn bản số 300/BQP-TM ngày 29/01/2022 của Bộ Quốc phòng về
việc cho phép trưng dụng tài sản phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid -19;
Sau khi xem xét đề xuất của Sở Tài chính tại Báo cáo số 21/BC-STC ngày
18/01/2022 về việc trưng dụng tài sản của Trung đoàn 247 thuộc Bộ Chỉ huy
Quân sự tỉnh Tuyên Quang (Trường Quân sự tỉnh cũ) để làm Cơ sở 2 thu
dung, điều trị Covid-19 thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Trưng dụng tài sản của Trung đoàn 247 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự
tỉnh Tuyên Quang (Trường Quân sự tỉnh cũ, thôn T235, xã Kim Phú, thành phố
Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang) để làm Cơ sở 2 thu dung, điều trị Covid-19
trong thời gian thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 như đề nghị
của Sở Tài chính tại Báo cáo số 21/BC-STC ngày 18/01/2022.
* Thời gian trưng dụng: Trong thời gian thực hiện phòng chống dịch Covid-19
đến khi có quyết định của cấp có thẩm quyền về thôi trưng dụng tài sản.
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Điều 2. Tổ chức thực hiện:
1. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang có trách nhiệm:
- Chỉ đạo Trung đoàn 247 bàn giao nguyên trạng tài sản được phê duyệt
tại Điều 1 Quyết định này cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang quản lý, sử
dụng, đảm bảo kịp thời, đầy đủ và theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.
- Bố trí lực lượng tham gia hoạt động, quản lý tài sản; chịu trách nhiệm đảm
bảo công tác hậu cần tại Cơ sở 2 thu dung, điều trị Covid-19.
2. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang có trách nhiệm tiếp nhận, quản
lý, sử dụng, vận hành tài sản trưng dụng được giao đảm bảo đúng mục đích,
hiệu quả và theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.
3. Sở Y tế thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, thẩm quyền; chủ động
phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật
chất, công nghệ thông tin, điện, nước, quản lý an toàn vệ sinh môi trường trong
phòng chống dịch COVID-19 để vận hành Cơ sở 2 thu dung, điều trị COVID-19
đạt hiệu quả và theo đúng kế hoạch.
4. Sở Tài chính theo chức năng, thẩm quyền, nhiệm vụ được giao có
trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra Trung đoàn 247 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự
tỉnh Tuyên Quang, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang trong việc thực hiện
nội dung tại Điều 1 và khoản 1, 2 Điều 2 Quyết định này đảm bảo chặt chẽ và
theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.
5. Các sở: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Thông tin và Truyền
thông; Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang thực hiện các nhiệm vụ theo
chức năng, thẩm quyền; phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế, Bệnh viện Đa khoa tỉnh
Tuyên Quang, các đơn vị liên quan tạo các điều kiện thuận lợi, cần thiết cho hoạt
động của Cơ sở 2 điều trị COVID-19 trong việc thu dung, điều trị COVID-19.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc sở: Tài chính, Y tế,
Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Thông tin và Truyền thông; Chỉ huy
trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên
Quang; Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang và Thủ trưởng cơ quan,
đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.
Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND tỉnh; (báo cáo)
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 3 (thực hiện);
- Thành viên BCĐ PC dịch COVD-19 tỉnh;
- Các Phó CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT (VânT H) .

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Hoàng Việt Phương
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