
  
 

TỈNH ỦY HÀ TĨNH 

BCĐ PHÒNG, CHỐNG  

DỊCH BỆNH COVID-19 
* 

Số 05-CV/BCĐ 
Chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ 

cấp bách công tác phòng chống 

dịch COVID-19 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

Hà Tĩnh, ngày 25 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, 

- Các đồng chí trưởng các đoàn công tác của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy tại các huyện, thành phố, thị xã, 

- Các thành viên Ban Chỉ đạo Covid-19 tỉnh. 

  

Đến thời điểm 10h00 ngày 25/3/2020, toàn tỉnh đã thực hiện tiếp nhận 3.733 

người nhập cảnh vào các cơ sở cách ly tập trung của tỉnh, huyện và xã; các trường 

hợp nghi ngờ được phát hiện sớm, phân loại và chuyển đến bệnh viện để cách ly, xét 

nghiệm, theo dõi đúng theo quy trình quy định.  

Tuy vậy, trong quá trình thực hiện tại một số cơ sở cách ly đã phát sinh một số 

vướng mắc, khó khăn cần phải giải quyết ngay, đó là: Việc bảo đảm các điều kiện 

sinh hoạt thiết yếu, nhu yếu phẩm, dụng cụ thu gom rác... chưa kịp thời, đầy đủ; việc 

điều phối hoạt động của cơ sở cách ly còn nhiều lúng túng, chưa phân công rõ trách 

nhiệm cụ thể của các lực lượng tham gia dẫn tới các vấn đề phát sinh trong hoạt động 

chưa được giải quyết kịp thời; việc chấp hành nội quy của người cách ly chưa tốt, 

nguy cơ lây nhiễm chéo trong cơ sở cách ly là rất cao. Tại nhiều địa phương, việc 

thực hiện chuyển người về địa bàn xã, phường, thị trấn để cách ly khi cơ sở cách ly 

tập trung của huyện chưa hết công suất, nhiều nơi chỉ có 1-2 trường hợp vẫn chuyển 

về xã, gây khó khăn, lãng phí trong việc bảo đảm cho hoạt động của khu cách ly (lực 

lượng công an, y tế, quân đội, nhân lực phục vụ; hóa chất, vật tư y tế phòng, chống 

dịch). Lượng chất thải phát sinh trong các khu cách ly nhiều do sử dụng đồ dùng một 

lần gây khó khăn cho việc thu gom, xử lý.  

Để giải quyết những vướng mắc, bất cập nêu trên, Ban Chỉ đạo phòng, chống 

dịch Covid-19 tỉnh yêu cầu đồng chí bí thư cấp ủy kiêm trưởng ban chỉ đạo, chủ tịch 

ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và giám đốc, thủ trưởng các sở, ngành 

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

1. Việc thực hiện cách ly tập trung 

1.1. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh: Chủ trì điều hành hoạt động tại các cơ sở cách 

ly của tỉnh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; bảo đảm cung ứng kịp thời chiếu, 

chăn màn, nhu yếu phẩm; cung cấp suất ăn đủ tiêu chuẩn và các vật dụng như biển, 

bảng chỉ dẫn, xô chậu, túi/thùng đựng rác,… tại các cơ sở cách ly. 

1.2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã: 
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- Bảo đảm cung ứng kịp thời chiếu, chăn màn, nhu yếu phẩm; cung cấp suất 

ăn đủ tiêu chuẩn; các vật dụng như biển, bảng chỉ dẫn, xô chậu, túi/thùng đựng 

rác,… tại các cơ sở cách ly của huyện. 

- Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện kiêm phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng, 

chống dịch chỉ đạo các đơn vị thực hiện bố trí người cách ly theo nguyên tắc tại 

Công điện số 04-CĐ/BCĐ, ngày 22/3/2020 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 tỉnh. 

Quá trình vận hành các khu cách ly tập trung cần bố trí phòng/khu/điểm cách ly 

theo từng đợt tiếp nhận, tốt nhất là bố trí theo từng chuyến xe, không cách ly lẫn lộn 

với các đợt khác; khi đủ số lượng ở cơ sở này thì tiếp tục bố trí vào cơ sở khác; đủ số 

lượng tại các cơ sở cách ly của huyện mới chuyển về xã. Đối với các xã có số lượng 

dưới 10 người/01 đợt thì thực hiện cách ly tập trung tại các cơ sở cách ly của huyện 

hoặc ghép vào các xã khác liền kề theo nguyên tắc cách ly từng đợt tiếp nhận, không 

cách ly lẫn lộn với các đợt khác.  

- Quyết định thành lập cơ sở cách ly, khung quản lý điều hành và quyết định 

cách ly, tổ phục vụ tại cơ sở cách ly (kể cả tại các xã) và phân công rõ trách nhiệm 

của các lực lượng làm việc tại các cơ sở cách ly để bảo đảm điều hành thống nhất 

trong thực hiện nhiệm vụ. 

- Rà soát số lượng người dân trên địa bàn huyện, xã/phường/thị trấn; thôn 

xóm/tổ dân phố thật chi tiết, cụ thể để kịp thời có phương án cách ly trên địa bàn phù 

hợp với tình hình thực tế, cụ thể: 

+ Số người  đi lao động từ nước ngoài đã về, thời gian về; lịch sử hành trình; 

số người hiện đang ở nước ngoài dự kiến sẽ về, thời gian dự kiến về, đặc biệt nắm 

chi tiết, cụ thể số người về từ Lào, Thái Lan và Campuchia.  

+ Số người từ các tỉnh, thành phố khác đã về địa phương, thời gian về, lịch sử 

hành trình. 

- Rà soát, lập danh sách người từ nước ngoài về từ ngày 01/3/2020 và người từ 

các địa phương có dịch về để chủ động phương án xử lý; chỉ đạo người dân thực hiện 

nghiêm việc khai báo y tế. 

Yêu cầu lập danh sách người từ nước ngoài và từ các địa phường khác về 

địa bàn Hà Tĩnh, lịch sử hành trình của từng cá nhân, tiếp xúc với ai, có xác 

nhận của cấp xã; huyện tổng hợp báo cáo cho Ban Chỉ đạo (qua Sở Y tế) trước 

11h ngày 27/3/2020. 

2. Việc bảo đảm an ninh, trật tự; an toàn thực phẩm; phòng và kiểm soát lây 

nhiễm trong các cơ sở cách ly: 

- Công an tỉnh chỉ đạo công an cấp huyện, cấp xã phối hợp cấp ủy, chính 

quyền, mặt trận, các đoàn thể địa phương nắm chắc tình hình, số lượng, lịch sử hành 

trình của những người từ nước ngoài đã về, dự kiến về; người Hà Tĩnh từ địa phương 

khác đến, lịch sử hành trình đi đến.  

- Các cơ sở cách ly phải bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn thực phẩm. Yêu cầu 

người được cách ly hợp tác, thực hiện đúng các quy định của cơ sở cách ly để hạn 

chế đến mức thấp nhất sự lây nhiễm Covid-19 trong các cơ sở cách ly. 

- Không thực hiện việc tiếp tế tự phát mà thực hiện việc tiếp tế có tổ chức như 

hỗ trợ kinh phí, đóng góp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho cơ sở cách ly. 
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Khu cách ly chỉ nhận đồ tiếp tế của gia đình là các vật dụng thiết yếu như điện thoại, 

thẻ sim, sữa cho trẻ em, thực phẩm chức năng, thuốc chữa bệnh mãn tính và phải 

được xử lý bảo đảm an toàn. Các cơ sở cách ly tổ chức việc tiếp nhận chu đáo, kỹ 

lưỡng, quản lý, phân phối, sử dụng chặt chẽ, công bằng, đảm bảo an toàn vệ sinh 

thực phẩm, đặc biệt là đảm bảo an toàn phòng dịch cho người đi tiếp nhận, người 

cách ly và người phục vụ tại các cơ sở cách ly. Hội phụ nữ, đoàn thanh niên đảm 

nhận việc vận động, tiếp tế của cộng đồng và tham gia cùng tổ chức chế biến phục vụ 

cho người cách ly.  

- Khi có các vấn đề bất thường về sức khoẻ của người cách ly, giao bệnh viện 

đa khoa tuyến huyện có cơ sở cách ly trên địa bàn thực hiện khám, bố trí phương tiện 

vận chuyển về bệnh viện đa khoa huyện để cách ly, điều trị. Trong trường hợp vượt 

quá khả năng chuyên môn thì báo cáo ngay cho Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

(qua điện thoại) để được hỗ trợ. Đối với các bất thường về sức khỏe liên quan đến 

dịch tễ nghi ngờ nhiễm Covid-19 do Trung tâm Y tế dự phòng tuyến huyện chịu 

trách nhiệm. 

- Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo đảm bảo đủ phương tiện phòng hộ cá nhân 

đối với nhân viên y tế và các lực lượng làm việc có tiếp xúc gần với người cách ly. 

3. Việc thu gom, xử lý chất thải: Giao Sở Tài nguyên và Môi trường hướng 

dẫn, chỉ đạo thực hiện thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải tại các cơ sở cách ly 

tập trung; xây dựng dự toán kinh phí và hợp đồng với Công ty TNHH Môi trường 

Phú Hà để thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải phát sinh tại các cơ sở cách ly tập 

trung của tỉnh, huyện và cơ sở cách ly của cấp xã trên 100 người.  

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 tham gia với cấp ủy, chính quyền cơ sở vận động 

người dân khai báo y tế; rà soát chi tiết, cụ thể số lượng người dân trên địa bàn 

huyện, xã/phường/thị trấn, thôn/xóm/tổ dân phố đi lao động ở nước ngoài; số lượng 

người đã về, thời gian về, hành trình, số lượng người dự kiến ở nước ngoài sẽ về, 

thời gian về; rà soát, lập danh sách người từ nước ngoài về từ ngày 01/3/2020 và 

người từ các địa phương có dịch dự kiến về địa phương; vận động, hướng dẫn người 

dân thực hiện việc tiếp tế cho người cách ly có tổ chức, không thực hiện việc tiếp tế 

tự phát  tại các cơ sở cách ly. 

5. Các thành viên Ban Chỉ đạo, các đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

theo lĩnh vực, địa bàn được phân công tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện 

nghiêm túc các văn bản của Trung ương, của tỉnh và Công văn này, thường xuyên 

báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo và Thường trực Tỉnh ủy. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên, 

- BCĐ Quốc gia phòng, chống dịch Covid -19, 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND & UBND tỉnh, 

- Văn phòng Tỉnh ủy,  

- Sở Y tế, 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã, 

- Lưu: Văn phòng Tỉnh ủy 

PHÓ TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO 
 

 

(Đã ký) 
 

 

Trần Tiến Hưng 
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh 
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