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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Bộ Tiêu chí Bệnh viện an toàn phòng chống dịch COVID-19  

và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp 

   

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ 

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

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ 

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

Căn cứ Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ 

về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Bộ Tiêu chí Bệnh viện an toàn phòng 

chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp”. 

Điều 2. “Bộ Tiêu chí Bệnh viện an toàn phòng chống dịch COVID-19 và các dịch 

bệnh viêm đường hô hấp cấp” áp dụng cho các bệnh viện công lập và ngoài công lập”; 

góp phần bảo đảm hoạt động khám, chữa bệnh an toàn và hiệu quả của bệnh viện trong 

dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp.  

Điều 3. Giao Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh chịu trách nhiệm hướng 

dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, theo dõi, giám sát việc triển khai Bộ tiêu chí; tổng hợp kết quả 

tự đánh giá của các bệnh viện, báo cáo Bộ trưởng Bộ Y tế. 

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

Điều 5. Các Ông, Bà: Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Chánh Văn 

phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng, Cục trưởng các Vụ, Cục thuộc Bộ Y tế; 

Giám đốc các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế; Giám đốc Sở Y tế 

các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan; Thủ 

trưởng Y tế các Bộ, ngành chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 5; 

- Phó Thủ tướng CP. Vũ Đức Đam (để b/cáo); 

- Q.Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long (để b/cáo); 

- Các đ/c Thứ trưởng (để chỉ đạo); 

- Cổng TTĐT Bộ Y tế, Trang TTĐT Cục QLKCB; 

- Các Vụ, Cục, TTrB, VPB, Viện CLCSYT; 

- Các Sở Y tế, Y tế các Bộ, ngành (để t/hiện); 

- BV trực thuộc BYT, BV thuộc trường ĐH (để t/hiện); 

- Lưu: VT, KCB. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
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