
 

 

    TỈNH ỦY HÀ TĨNH 
BCĐ PHÕNG CHỐNG DỊCH 

BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ 

HẤP CẤP COVID-19  

*   

Số 02-CV/BCĐ 
Chỉ đạo khẩn trương chuẩn bị cơ sở 

cách ly tập trung phòng, chống dịch 

Covid-19    

    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

                  Hà Tĩnh, ngày 19 tháng 3 năm 2020 

 

               Kính gửi:    - Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, 

                                 - Các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc, 

    - Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, 

    - Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh. 

 

Để chủ động đáp ứng việc cách ly y tế tập trung đối với các trường hợp nhập 

cảnh vào Hà Tĩnh qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, cửa biển và tình huống tiếp nhận 

công dân của tỉnh về cách ly, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh yêu cầu 

đồng chí bí thư cấp ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và sở, 

ngành liên quan khẩn trương thực hiện các nội dung sau: 

1. Quán triệt phương châm 4 tại chỗ trong phòng, chống dịch và quan điểm chỉ 

đạo: Cấp huyện chuẩn bị cơ sở cách ly của cấp huyện, cấp xã chuẩn bị cơ sở cách ly 

của cấp xã; khi cơ sở cách ly tập trung của tỉnh đã đủ số lượng thì người của địa 

phương nào sẽ giao cho địa phương đó cách ly. Sẵn sàng các điều kiện tại cơ sở cách 

ly để tiếp nhận đối tượng cách ly khi có tình huống đặt ra. 

2. Chuẩn bị các cơ sở cách ly của cấp huyện, cấp xã: 

2.1. Đối với cấp huyện chuẩn bị các cơ sở cách ly với quy mô từ 400 - 600 

người. Cụ thể như sau: 

- Các địa điểm có thể thiết lập cơ sở cách ly: Trưng dụng các khách sạn, nhà 

nghỉ, nhà khách, khu nghỉ dưỡng, các trường học, trụ sở cơ quan/đơn vị/doanh 

nghiệp, doanh trại quân đội, công an, trạm y tế xã... trên địa bàn. 

- Các yêu cầu đối với cơ sở cách ly: Đảm bảo điều kiện sinh hoạt thiết yếu 

(điện, nước, khu vệ sinh, nhà tắm, giường, chiếu, chăn màn). Đảm bảo thông thoáng 

khí; an ninh, an toàn, phòng, chống cháy nổ. Tốt nhất riêng biệt với khu dân cư hoặc 

có hàng rào ngăn cách. Thuận tiện đi lại, vận chuyển người được cách ly, tiếp tế hậu 

cần và vận chuyển chất thải đi xử lý. Bảo đảm vật tư y tế để phòng ngừa lây nhiễm 

cho lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại khu cách ly. 

- Huy động, bố trí nhân lực về bảo vệ, y tế, hậu cần, quản lý hoạt động của cơ 

sở cách ly. 
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2.2. Đối với cấp xã: Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn khẩn trương chuẩn bị các 

địa điểm cách ly của địa phương; huy động các nguồn lực trên địa bàn, bảo đảm các 

điều kiện để sẵn sàng tiếp nhận cách ly người của địa phương với quy mô từ 50-100 

người theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Quyết định số 878/QĐ-BYT ngày 12/3/2020.  

2.3. Ngoài việc thực hiện cách ly tập trung nói trên, yêu cầu các địa phương, cơ 

quan, đơn vị tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân, các hộ gia đình 

thực hiện nghiêm túc, triệt để quy định cách ly y tế tại nhà, tại nơi lưu trú phòng, 

chống dịch bệnh do Covid-19 theo Công văn số 1564 /UBND-VX1, ngày 18/3/2020 

của Ủy ban nhân dân tỉnh, tuyệt đối không được chủ quan. 

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương khảo sát, vận động các chủ 

nhà nghỉ, khách sạn, khu nghỉ dưỡng tham gia cùng chính quyền địa phương trong 

việc tiếp nhận cách ly và công tác phòng, chống dịch; phối hợp với chính quyền địa 

phương, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và các ngành liên quan vận động người cách 

ly tự nguyện đóng các khoản chi phí.  

4. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chủ trì, phối hợp với các tổ 

chức chính trị - xã hội, các sở, ban, ngành tăng cường vận động người dân, đoàn viên, 

hội viên làm tình nguyện viên; các chủ nhà nghỉ, khách sạn, khu nghỉ dưỡng tự 

nguyện tham gia cùng chính quyền trong việc tổ chức cách ly y tế tập trung; kêu gọi, 

vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm trong 

và ngoài tỉnh chung sức phòng, chống dịch. 

5. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức 

năng và các địa phương có các biện pháp quản lý người khi nhập cảnh vào Hà Tĩnh, 

đảm bảo an ninh trật tự và an toàn phòng, chống dịch.  

6. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường công 

tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn; chủ động các phương án để đảm bảo an ninh, 

an toàn tuyệt đối, nhất là tại các địa bàn trọng điểm, các địa phương có khu cách ly 

tập trung. 

7. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ động chuẩn bị sẵn sàng các phương án cơ sở 

vật chất, điều kiện đảm bảo các khu cách ly tập trung. 

8. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan hướng dẫn, 

kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về cách ly tập trung và cách ly tại nhà; 

thực hiện quy trình lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm theo quy định. 

9. Công tác thông tin, báo cáo: 

- Ủy ban nhân dân cấp huyện báo cáo nhanh danh sách các cơ sở cách ly (theo 

mẫu đính kèm) về Sở Y tế trước 17 giờ ngày 19/3/2020. 
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- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo danh sách, quy mô các nhà nghỉ, 

khách sạn, khu nghỉ dưỡng tham gia tiếp nhận cách ly y tế tập trung về Sở Y tế trước 

17 giờ ngày 20/3/2020. 

Giao Sở Y tế - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo làm đầu mối, phối hợp với 

các sở, ngành hướng dẫn, giám sát việc triển khai các cơ sở cách ly của các địa 

phương bảo đảm đúng quy định, tổng hợp báo cáo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh.  
 

Nơi nhận: 
- Như trên, 

- Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid -19, 

- Các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh  

   theo Quyết định 1317 của Tỉnh ủy,  

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã,  
-  Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

PHÓ BÍ THƯ 

kiêm 

PHÓ TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Hoàng Trung Dũng 
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