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KẾ HOẠCH 

Tiếp nhận và tổ chức cách ly đối với công dân đang lưu trú, làm việc tại 

thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía nam đang giãn cách y tế có nguyện 

vọng về quê do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19  

 
 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Tiếp nhận và tổ chức cách ly y tế tập trung đối với tất cả trường hợp công 

dân đang làm ăn, sinh sống, học tập tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía 

nam do ảnh hưởng của dịch Covid-19 về trên địa bàn huyện Nghi Xuân nhằm 

ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh ra cộng đồng. 

2. Yêu cầu 

Phối hợp chặt chẽ, phân công trách nhiệm cụ thể giữa các cơ quan, đơn vị, 

địa phương đảm bảo tuyệt đối an toàn, tuân thủ chặt chẽ các nguyên tắc, quy 

định về phòng, chống dịch Covid-19. 

II. NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN 

1. Nội dung 

- Tổ chức tiếp nhận, vận chuyển công dân từ địa điểm Ga Yên Trung, huyện 

Đức Thọ về các cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn huyện. 

- Tổ chức cách ly y tế tập trung tại cơ sở cách ly tập trung của huyện và 

các xã, thị trấn. 

2. Đối tượng 

Là công dân đang làm ăn, sinh sống, học tập tại thành phố Hồ Chí Minh 

và các tỉnh phía nam có hoàn cảnh khó khăn, thuộc các nhóm ưu tiên có nguyện 

vọng trở về địa phương. 

3. Thời gian 

- Công tác chuẩn bị: hoàn thành trước ngày 24/7/2021. 

- Công tác tổ chức tiếp nhận công dân: từ ngày 24/7/2021 trở đi. 

- Thời gian cách ly: đủ 14 ngày kể từ ngày về trên địa bàn huyện. 

III. ĐỊA ĐIỂM CÁCH LY  

1. Cơ sở cách ly của huyện: gồm 03 cơ sở, dự kiến cách ly được 230 người. 

- Cơ sở 2, Trung tâm Y tế huyện (tổ dân phố 10, thị trấn Xuân An). Dự 

kiến 80 người.  

- Cơ sở “Khu dự án trồng rừng” thuộc thôn Song Nam, xã Cương Gián.  

Dự kiến 80 người. 
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- Khách sạn HANVET Xuân Thành (cơ sở cách ly y tế tập trung theo yêu 

cầu phải trả phí tiền thuê phòng). Dự kiến 70 người. 

Ngoài ra Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện có thể trưng 

dụng một số cơ sở cách ly tập trung của các xã, thị trấn để làm cơ sở cách ly tập 

trung của huyện, trong trường hợp số lượng công dân về vượt quá khả năng tiếp 

nhận tại các cơ sở cách ly của huyện. 

2. Cơ sở cách ly tại các xã, thị trấn 

Giao Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn chuẩn bị ít nhất mỗi xã, thị trấn 01 cơ 

sở làm khu cách ly y tế tập trung (yêu cầu trưng dụng cơ sở làm khu cách ly tập 

trung với quy mô từ 50-100 giường). Đảm bảo đầy đủ các điều kiện về vật tư, trang 

thiết bị, nhân lực và kinh phí duy trì hoạt động, sẵn sàng tiếp nhận công dân khi có 

chỉ đạo của Trưởng ban và Chủ tịch UBND huyện. 

IV. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ 

1. Tại cơ sở cách ly của huyện 

Giao Trung tâm Y tế làm đầu mối thực hiện việc vệ sinh, sắp xếp, sửa 

chữa cơ sở hạ tầng, mua sắm trang thiết bị thiết yếu, thuốc và vật tư y tế, nhu 

yếu phẩm phục vụ tại các cơ sở cách ly y tế tập trung của huyện. 

2. Tại cơ sở cách ly tại các xã, thị trấn 

Giao Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn khảo sát cơ sở hạ tầng phù hợp 

trưng dụng làm cơ sở cách ly, đồng thời chỉ đạo các ban, ngành liên quan chuẩn 

bị đầy đủ các điều kiện về vật tư, trang thiết bị, nhân lực (Y tế, an ninh, hậu 

cần,...) và kinh phí để kích hoạt khu cách ly khi có chỉ đạo. 

V. NHIỆM VỤ CỤ THỂ TẠI CÁC CƠ SỞ CÁCH LY  

1. Ban điều hành 

- Chỉ đạo công tác tiếp nhận, khử khuẩn, xét nghiệm Test nhanh SASR-

CoV-2 cho các công nhân sau khi được vận chuyển về cơ sở cách ly y tế tập trung. 

- Quán triệt và phổ biến nội quy, quy định của cơ sở cách ly y tế tập trung. 

- Thông báo cho công dân được biết các khoản chi phí liên quan đến cách 

ly tập trung mà công dân phải nộp trong thời gian cách ly 14 ngày. 

- Chỉ đạo, điều hành hoạt động của cơ sở cách ly y tế tập trung, đặc biệt 

chỉ đạo các Tổ y tế, An ninh, Hậu cần thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy trình, 

quy định theo hướng dẫn tại Quyết định số 878/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ 

Y tế về việc ban hành hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung phòng, 

chống dịch Covid-19. 

2. Tổ Y tế  

- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. 

- Tiếp nhận và ký cam kết thực hiện các biện pháp cách ly y tế tại cơ sở 

cách ly tập trung, sắp xếp, bố trí phòng cách ly cho đối tượng theo quy định. 

- Lập danh sách người được cách ly quản lý và theo dõi y tế hàng ngày. 
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- Hướng dẫn người được cách ly trong phòng mình phụ trách cách tự theo 

dõi sức khỏe, tự theo dõi nhiệt kế và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch 

như: đeo khẩu trang, sử dụng dung dịch sát khuẩn tay, họng, giữ khoảng cách 

khi tiếp xúc, vệ sinh cá nhân, vệ sinh nhà cửa,… 

- Cung cấp số điện thoại cá nhân, số điện thoại của Tổ Y tế cho các thành 

viên cách ly biết để chủ động thông báo khi bản thân hoặc người khác có một 

trong các biểu hiện,triệu chứng như: ho, sốt, khó thở, đau tức ngực,... 

- Hàng ngày, thực hiện đo thân nhiệt, hỏi từng người về tình hình sức 

khỏe để phát hiện ngay những người có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh. Ghi chép 

kết quả vào bảng theo dõi sức khỏe cá nhân hàng ngày. 

- Khi phát hiện trường hợp nghi ngờ mắc bệnh phải báo cáo Trung tâm y tế 

để chuyển ngay bệnh nhân nghi ngờ mắc bệnh đến cơ sở cách ly, điều trị và lấy 

mẫu bệnh phẩm theo quy định, các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân nghi 

ngờ mắc chuyển cách ly phòng riêng và lập phiếu điều tra lấy mẫu xét nghiệm. 

- Rà soát, lập danh sách toàn bộ những người tiếp xúc gần với ca bệnh xác 

định hoặc ca bệnh nghi ngờ (nếu có). 

- Đưa suất ăn, nhu yếu phẩm về phòng cho người được cách ly. 

- Hàng ngày tổng hợp tình hình hoạt động tại cơ sở cách ly để báo cáo cho 

Trung tâm Y tế huyện và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. 

3. Tổ Hậu cần  

- Đảm bảo việc cung ứng nhu yếu phẩm; đảm bảo lương thực, thực phẩm, 

nước uống tại khu cách ly y tế tập trung. 

- Cung cấp suất ăn cho cán bộ làm nhiệm vụ và người được cách ly. 

- Đảm bảo an toàn thực phẩm và dinh dưỡng cho các bữa ăn (lên thực đơn 

hàng ngày, có lưu mẫu thức ăn). 

- Trực tiếp thu các khoản chi phí của công dân liên quan đến cách ly y tế 

tập trung. 

- Sửa chữa, khắc phục các sự cố, hỏng hóc trong cơ sở cách ly. 

- Đảm bảo việc thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt. 

- Cung ứng trang thiết bị, nhu yếu phẩm cá nhân: khẩu trang, xà phòng, 

các chất sát khuẩn thông thường …. 

4. Tổ An ninh 

- Đảm bảo an ninh, trật tự và công tác phòng, chống cháy nổ trong khu 

cách ly tập trung của huyện. 

- Lập sơ đồ trạm kiểm soát tại khu cách ly, tiến hành khảo sát địa hình, 

toàn khu cách ly, vẽ sơ đồ toàn bộ đường chính, ngõ, ngách ra/vào khu cách ly 

để tổ chức bảo vệ, kiểm soát chặt chẽ. 

- Phân công và bố trí lực lượng bảo vệ: 
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+ Hàng ngày kiểm soát người được cách ly, không cho người cách ly ra 

khỏi khu cách ly y tế tập trung khi chưa hết thời gian cách ly. 

+ Kiểm soát chặt chẽ và hạn chế tối đa người ra, người vào khu cách ly. 

Người ra/vào khu cách ly phải được sự đồng ý của Trưởng cơ sở cách ly . 

+ Yêu cầu tất cả những người được phép vào khu cách ly phải đeo khẩu 

trang và khử khuẩn tay bằng dung dịch sát khuẩn tay nhanh; khi ra phải tháo bỏ 

khẩu trang đã sử dụng và thu gom vào nơi quy định tại chốt kiểm soát và khử 

khuẩn tay bằng dung dịch sát khuẩn tay nhanh. 

+ Kiểm soát không cho đưa hàng hóa, thức ăn, vật dụng vào khu cách ly. 

- Không tổ chức các hoạt động, tập trung đông người như vui chơi, giải 

trí, sự kiện ăn uống đông người,… trong khu cách ly. 

- Không đi ra ngoài khu cách ly trong suốt thời gian cách ly. 

- Phối hợp, hỗ trợ cùng Tổ Y tế để thực hiện một số nhiệm vụ trong cơ sở 

cách ly tập trung. 

- Chịu sự chỉ đạo, điều của Trưởng cơ sở trong việc thực hiện nhiệm vụ 

tại cơ sở cách ly y tế tập trung. 

VI. KINH PHÍ 

1. Kinh phí vận hành, triển khai hoạt động cơ sở cách ly 

Từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn hỗ trợ hợp pháp khác.  

2. Đối với người bị áp dụng biện pháp cách ly 

2.1. Đối với công dân có nguyện vọng về đã đăng ký với các cơ quan chức 

năng: phải chi trả một số chi phí liên quan đến cách ly tập trung theo quy định. 

2.2. Đối với công dân tự ý về không đăng ký: phải tự chi trả toàn bộ chi phí 

liên quan cách ly tập trung và chi phí xét nghiệm bao gồm: chi phí đưa đón đến cơ 

sở tập trung, tiền ăn, chi phí phục vụ sinh hoạt, chi phí xét nghiệm SARS-CoV-2 

theo quy định tại Văn bản số 4370/UBND-VX1 ngày 11/7/2021  của UBND tỉnh 

Hà Tĩnh và Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/02/2021 của Chính phủ. 

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trao đổi, 

thống nhất về thời gian (ngày, giờ) tàu về Ga Yên Trung, huyện Đức Thọ để tiếp 

nhận và vận chuyển công dân về cơ sở cách ly y tế tập trung. 

- Tham mưu kịp thời cho Ủy ban nhân dân huyện phương án tiếp đón công 

dân từ Ga Yên Trung, huyện Đức Thọ về cơ sở cách ly y tế tập trung huyện. 

- Liên hệ với các công dân có nhu cầu cách ly tại Khách sạn có thu phí 

(tổng hợp danh sách gửi Trung tâm Y tế huyện). Thường xuyên rà soát, cập nhật 

danh sách người dân đang làm ăn, sinh sống, học tập tại các tỉnh thành phía nam 

có nhu cầu, nguyện vọng về quê. 
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2. Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an, Đồn Biên phòng Lạch Kèn 

- Giao Ban Chỉ huy Quân sự huyện chủ trì, phối hợp với các đơn vị Y tế, 

Công an huyện để vận chuyển công dân từ Ga Yên Trung, huyện Đức Thọ về cơ 

sở cách ly y tế tập trung huyện. 

- Công an huyện cử cán bộ chiến sỹ thực hiện nhiệm vụ dẫn đường, đảm 

bảo an ninh, trật tự và an toàn trong suốt hành trình. 

- Các đơn vị phối hợp phân công lực lượng đảm bảo an ninh trật tự tại các 

khu vực cách ly y tế tập trung. Không để người dân tụ tập, gây rối, chống đối, 

cản trở trong công tác phòng, chống dịch; xử lý nghiêm các trường hợp gây mất 

ANTT tại cơ sở cách ly tập trung. 

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

Đảm bảo kinh phí kịp thời để triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 trên địa bàn huyện. 

4. Trung tâm Y tế  

- Bố trí phương tiện, phối hợp với các đơn vị Ban chỉ huy quân sự, Công 

an huyện để vận chuyển công dân từ Ga Yên Trung, huyện Đức Thọ về cơ sở 

cách ly y tế tập trung huyện. 

- Phối hợp với các phòng, ban, đơn vị liên quan tổ chức sửa chữa, nâng 

cấp, làm mới các hạng mục tại cơ sở cách ly đảm bảo yêu cầu và điều kiện 

thực tế tại các cơ sở cách ly. 

- Tham mưu thiết lập cơ sở cách ly y tế tập trung; thành lập Khung tiếp 

nhận công nhân; thành lập các Tổ y tế, An ninh, Hậu cần để thực hiện trong khu 

cách ly. 

- Cử cán bộ y tế tham gia vận chuyển công dân từ Ga Yên Trung, huyện 

Đức Thọ về cơ sở cách ly y tế tập trung huyện. 

- Bố trí nhân viên đón tiếp, hướng dẫn, xét nghiệm Test nhanh SASR-

CoV-2 cho các công dân sau khi được vận chuyển về cơ sở cách ly tập trung. 

- Tiến hành phun khử khuẩn phương tiện và công dân trước khi vào cơ sở 

cách ly y tế tập trung. 

- Đảm bảo các điều kiện về trang thiết bị y tế, hóa chất, nhu yếu phẩm để 

phục vụ tại các cơ sở cách ly tập trung. 

5. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Nắm bắt số lượng công dân trên địa bàn đang sinh sống, làm việc tại các 

tỉnh, thành phía nam có nhu cầu về quê và báo cáo kịp thời. 

- Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cho khu cách ly y tế tập trung, sẵn sàng 

kích hoạt để tiếp đón, cách ly công dân từ vùng dịch về khi có chỉ đạo của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân huyện trong trường hợp các khu cách ly của huyện quá tải. 
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- Chỉ đạo lực lượng công an địa phương đảm bảo an ninh trật tự trên địa 

bàn, tại các khu cách ly và xử lý nghiêm đối với những người không hợp tác 

thực hiện cách ly y tế tập trung. 

- Tăng cường công tác truyền thông phòng chống dịch Covid-19 để người 

dân chủ động thực hiện các biện pháp dự phòng chuẩn. 

- Tiếp tục giám sát chặt chẽ tình trạng sức khỏe các trường hợp đã hoàn 

thành công tác cách ly y tế 14 ngày. 

Trên đây là Kế hoạch tiếp nhận và tổ chức cách ly đối với công dân đang lưu 

trú, làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía nam đang giãn cách y tế 

có nguyện vọng về quê do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19; Ủy ban nhân dân 

huyện yêu cầu các đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá 

trình triển khai thực hiện, có khó khăn vướng mắc, báo về UBND huyện (qua 

Trung tâm Y tế huyện) để xem xét, quyết định./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Sở Y tế; 

- TTr: Huyện ủy, HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Ban chỉ đạo PC dịch Covid-19 huyện; 

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, TTYT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hải Nam 
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