
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN THANH THỦY 
 

 
Số:           /KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 
Thanh Thủy, ngày         tháng 9 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 

Thành lập khu cách ly Y tế tập trung phòng, chống dịch Covid-19 

 tại Trung tâm điều dưỡng Người có công số 1 TP. Hà Nội 

 

Căn cứ Công văn số 1097/SYT-NVY&QLHN ngày 11/5/2021 của Sở y tế tỉnh 

Phú Thọ về việc xây dựng phương án bố trí cơ sở cách ly y tế tập trung tuyến huyện. 

Căn cứ tình hình dịch bệnh Covid-19 trên cả nước và tình hình dịch bệnh 

Covid-19 trong tỉnh Phú Thọ và huyện Thanh Thủy; 

Căn cứ tình hình thực tế các cơ sở trên địa bàn huyện có thể làm cơ sở khu 

cách ly y tế tập trung phòng, chống dịch bệnh Covid-19; 

Sau khi khảo sát, thống nhất với các ngành, đơn vị. Ủy ban nhân dân huyện 

Thanh Thủy xây dựng kế hoạch thành lập khu cách ly Y tế tập trung phòng, chống 

dịch Covid-19 tại Trung tâm điều dưỡng người có công số 1 Thành phố Hà Nội 

như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

 Tổ chức theo dõi, cách ly đối với công dân nghi nhiễm Covid-19 trong 21 

ngày; phát hiện sớm những trường hợp dương tính với Covid-19 để xử lý kịp thời; 

không để dịch lây lan, hạn chế đến mức thấp nhất tỷ lệ mắc, tử vong. 

 2. Yêu cầu 

 - Tổ chức thực hiện tốt công tác vận chuyển, tiếp nhận, bảo đảm cho công 

dân theo dõi, cách ly tại khu cách ly y tế tập trung của huyện. 

 - Nêu cao tinh thần trách nhiệm của các thành phần, lực lượng tham gia tiếp 

nhận, vận chuyển, bảo đảm các mặt hậu cần cho công dân theo dõi cách ly tại khu 

cách ly y tế tập trung của huyện. 

 - Phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, cụ thể, thống nhất giữa các tổ chức, cá nhân, 

cơ quan triển khai thực hiện nhiệm vụ. 

 - Triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp bảo đảm; thực hiện tốt công tác 

vệ sinh phòng, chống dịch bệnh, không để dịch bệnh lây nhiễm chéo. 
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 - Hạn chế tối đa khả năng lây lan đối với lực lượng trực tiếp tham gia làm 

nhiệm vụ tại khu vực cách ly và cộng đồng dân cư. 

 II. NHIỆM VỤ, KHẢ NĂNG, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN CÁCH LY 

 1. Nhiệm vụ 

 - Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện ra quyết định thành lập cơ sở 

cách ly tập trung của huyện.  

- Giao cho Ban CHQS huyện có nhiệm vụ phối hợp với các cơ sở, ban, 

ngành của huyện bố trí tổ chức sử dụng lực lượng vận hành khu cách ly (có kế 

hoạch riêng); tổ chức vận chuyển, tiếp nhận, theo dõi, cách ly, bảo đảm các mặt 

hậu cần cho công dân nghi nhiễm Covid-19 tại cơ sở cách ly y tế trong 21 ngày; 

không để dịch lây lan ra cộng đồng. 

2. Khả năng 

Khả năng tiếp nhận và cách ly khi có tình huống xảy ra dự kiến cho 20 ÷ 120 

người (Phương án 1: Dự kiến 20 ÷ 50 người. Phương án 2: Dự kiến 50 ÷ 100 người). 

 3. Địa điểm tiếp nhận cách ly 

 Tại Trung tâm điều dưỡng người có công số 1 Hà Nội: Khu 1, xã Bảo Yên, 

Thanh Thủy, Phú Thọ.  

III. BỐ TRÍ, SẮP XẾP TRONG KHU VỰC CÁCH LY 

1. Vọng gác 

- Bố trí vọng gác ở cổng lối ra vào và các điểm giao cách trong khu vực cách 

ly, có dải phân cách bảo vệ (do Ban CHQS huyện phối hợp với Công an huyện, 

Trung tâm y tế huyện bố trí và điều hành). 

- Bố trí điểm rửa tay với xà phòng và nước sạch. Trường hợp không bố trí 

được điểm rửa tay thì phải có dung dịch rửa sát khuẩn tay. 

- Đặt biển cảnh báo nền đỏ, chữ vàng: “KHU VỰC CÁCH LY TẬP TRUNG 

- KHÔNG NHIỆM VỤ MIỄN VÀO”  

2. Điểm khử khuẩn phương tiện vận chuyển 

- Bố trí trước cổng ra vào các khu vực cách ly. 

- Tất cả phương tiện vận chuyển được phép ra, vào khu vực cách ly phải 

được phun khử trùng bằng dung dịch chứa 0.1% Clo hoạt tính. 
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3. Bố trí các phân khu trong khu vực cách ly 

a) Phân khu dành cho người được cách ly (phân khu cách ly) 

- Thiết lập khu cách ly (Khu A): Gồm 03 dãy nhà 

+ Dãy nhà BT2: 02 tầng gồm 14 phòng ở (có sẵn 28 giường) dự kiến bố trí 

được 28 ÷ 34 người.  

+ Dãy nhà BT3: 02 tầng gồm 14 phòng ở (có sẵn 28 giường) dự kiến bố trí 

được 28 ÷ 34 người.  

+ Dãy nhà A1: 03 tầng gồm 25 phòng ở (có sẵn 52 giường) dự kiến bố trí 

được 52 người.  

+ Nhà ăn, nhà bếp sử dụng cơ sở hiện có của trung tâm, bố trí riêng biệt. 

- Lối ra, vào khu cách ly: 

+ Khu cách ly thiết lập một lối ra, vào bằng hàng rào mềm. 

+ Bố trí tại lối ra, vào phân khu cách ly: 

 * Thùng rác màu vàng có nắp đậy, có đạp chân và có lót túi đựng chất thải 

lây nhiễm, có dán nhãn: “CHẤT THẢI CÓ NGUY CƠ CHỨA SARS – CoV-2”. 

* Thùng đựng rác sinh hoạt, có nắp đậy, có đạp chân và có lót túi. 

 * Điểm rửa tay có sẵn xà phòng và nước sạch. Trường hợp không bố trí 

được điểm rửa tay thì phải có dung dịch sát khuẩn tay có chứa ít nhất 60% cồn. 

- Khu vực tiếp đón đối tượng cách ly: Bố trí 01 bàn inox phía sau cổng ra vào 

khu để tiếp đón, kiểm tra y tế ban đầu, phân loại người được cách ly ngay khi tiếp nhận. 

- Phòng ở cho người được cách ly: 

+ Bố trí tại các dãy nhà (BT2, BT3,A1) trong phân khu cách ly (khu A). 

+ Phòng đảm bảo thông thoáng, thường xuyên mở cửa sổ và không dùng 

điều hòa. 

+ Các giường cách ly đặt cách nhau tối thiểu 1,5m trở lên. Nếu không bố trí 

được giữa các giường phải có ngăn cách bằng tấm che nhựa, màu trắng. 

+ Trước cửa mỗi hành lang, bố trí dung dịch sát khuẩn tay; thùng rác màu 

vàng có nắp đậy, có đạp chân và có lót túi đựng chất thải lây nhiễm, có dán nhãn 

“CHẤT THẢI CÓ NGUY CƠ CHỨA SARS – CoV-2”; Thùng đựng rác sinh hoạt, 

có nắp đậy, có đạp chân và có lót túi. 
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+ Trong phòng cách ly có chổi, cây lau nhà, giẻ lau, xô và dung dịch khử 

khuẩn hoặc chất tẩy rửa thông thường để người được cách ly tự làm vệ sinh khử 

khuẩn trong phòng. 

+ Có bảng nội quy phòng cách ly. 

- Khu vực vệ sinh, nhà tắm trong khu cách ly: 

+ Mỗi phòng cách ly có nhà vệ sinh và nhà tắm khép kín. 

+ Có sẵn xà phòng và nước sạch, giấy vệ sinh, chất tẩy rửa thông thường có 

thùng màu vàng có nắp đậy, có đạp chân và có lót túi đựng chất thải lây nhiễm, có 

dán nhãn “CHẤT THẢI CÓ NGUY CƠ CHỨA SARS – CoV-2”; thùng đựng rác 

sinh hoạt, có nắp đậy, có đạp chân và có lót túi. 

+ Vệ sinh hàng ngày sạch sẽ. 

+ Đối với công trình vệ sinh lưu động phải gom xử lý chất thải khi đầy. 

b) Khu vực dành cho Ban điều hành, nhân viên y tế và nhân viên phục vụ 

(khu vực điều hành). 

- Khu B: Khu vực làm việc Ban điều hành, nhân viên y tế…., bố trí tại dãy 

nhà A2 trong khu cách ly; khu vực điều hành đảm bảo: 

+ Máy tính, máy in và các thiết bị, vật tư, văn phòng phẩm. 

+ Đảm bảo thông tin liên lạc. 

- Bảo đảm đủ thiết bị hệ thống loa truyền thanh hoặc loa cầm tay để phổ biến, nhắc 

nhở, thông báo thông tin cho người được cách ly và những cán bộ trong khu cách ly. 

- Có sẵn điểm rửa tay với xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn 

tay khô. 

- Có sẵn nhà vệ sinh riêng; nhà vệ sinh có đủ xà phòng và nước sạch để rửa 

tay, tắm giặt. Có sẵn chất tẩy rửa thông thường. 

- Có thùng đựng rác sinh hoạt, có nắp đậy, có đạp chân và lót túi. 

c) Khu vực tiếp nhận đồ tiếp tế và cung ứng thực phẩm 

- Tại vọng gác, thiết lập 1 bàn tiếp nhận đồ tiếp tế gửi vào cho người cách ly. 

- Người tiếp tế hoặc tiếp phẩm đến đăng ký với trực ban, cảnh vệ và để đồ 

tiếp tế tại bàn tiếp nhận, trong đó ghi rõ tên, tuổi người tiếp nhận và người tiếp tế. 

- Cán bộ của khu vực cách ly vận chuyển đồ tiếp tế đến cửa của phân khu 

cách ly và thông báo cho người cách ly đến nhận đồ tiếp tế. 
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- Nghiêm cấm mang vật dụng của người cách ly ra khỏi khu vực cách ly khi 

chưa được khử trùng. 

d) Khu vực lưu giữ chất thải tạm thời 

- Bố trí khu vực riêng, có mái che, có nền cao thoát nước, có biển cảnh báo 

để lưu giữ chất thải tạm thời cho từng phân khu cách ly, thuận tiện để vận chuyển 

chất thải đi xử lý. 

- Có thùng rác màu vàng đựng chất thải lây nhiễm có nắp đậy, có bánh xe, có 

thành cứng, có dán nhãn “CHẤT THẢI CÓ NGUY CƠ CHỨA SARS - CoV-2”. 

- Có thùng đựng rác sinh hoạt, có nắp đậy, có bánh xe, có thành cứng. 

- Có sẵn nơi/điểm rửa tay với xà phòng và nước sạch. 

- Có sẵn dung dịch khử trùng có chứa 0.05% Clo hoạt tính để khử khuẩn 

thùng đựng chất thải sau khi sử dụng. 

IV. CÔNG TÁC ĐẢM BẢO 

1. Bảo đảm về y tế 

Trung tâm Y tế huyện phối hợp với Quân y Ban CHQS huyện có nhiệm vụ 

thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đề xuất các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; 

tăng cường lực lượng tham gia phun, tẩy, khử trùng. Trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo vệ 

sinh nhà cửa, vệ sinh khu vực và vệ sinh dụng cụ cấp dưỡng, ngăn chặn các nguy 

cơ lây bệnh. Tổ chức cách ly theo dõi 21 ngày tại các địa điểm cách ly.  

Thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống lây nhiễm cho cán bộ, nhân 

viên y tế theo hướng dẫn khi tiếp xúc với người cách ly. 

Thông báo cho người được cách ly về việc lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc 

COVID-19 để phân loại người được cách ly. Tổ chức lấy mẫu xét nghiệm để sàng lọc 

COVID-19 cho người được cách ly. Người cách ly có kết quả xét nghiệm dương tính 

sẽ được chuyển đến cơ sở y tế để quản lý, điều trị, cách ly theo đúng quy định. 

Trong quá trình cách ly, thường xuyên theo dõi, kiểm tra sức khỏe và đo 

thân nhiệt công dân được cách ly ít nhất 2 lần (sáng, chiều) một ngày. Ghi nhận kết 

quả vào mẫu theo dõi sức khỏe của người được cách ly.  

Nếu phát hiện trường hợp có bệnh, nghi ngờ có bệnh (sốt, ho, khó thở), 

chuyển đến cơ sở y tế để khám, xác định bệnh và điều trị kịp thời. 

 2. Bảo đảm ăn, ở, sinh hoạt, vệ sinh  

 a) Bảo đảm ăn 
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 * Tiêu chuẩn ăn 

- Công dân được theo dõi, cách ly tại các khu vực cách ly của huyện trong 

vòng từ 14 ÷ 21 ngày, được bảo đảm mức tiền ăn theo đúng quy định. 

 - Lực lượng thường trực tự bảo đảm tiêu chuẩn ăn theo quy định. 

 * Tổ chức ăn uống 

 - Tổ chức bữa ăn: Xây dựng thực đơn ăn phù hợp. Tổ chức ăn nóng 3 bữa 

sáng, trưa, chiều (theo tỷ lệ 20% - 40% - 40%); chia ăn theo định xuất sử dụng hộp 

xốp dùng 01 lần và tổ chức tráng dụng cụ cấp dưỡng bằng nước sôi 100 độ C. 

 - Tổ chức nấu ăn: Sử dụng bếp nấu và cơ sở hiện có của đơn vị sở tại. 

 - Tiếp tế cơm nước: Tổ chức chia ăn tại phòng chia, chia ăn theo định xuất 

(đựng trong hộp xốp sử dụng 1 lần) bảo đảm đến tận nơi người cách ly. 

 - Bảo đảm nước uống: Sử dụng nước uống đun sôi (chè xanh hoặc lá vối) 

cho lực lượng thường trực và công dân cách ly. 

 - Chú ý: Duy trì tốt vệ sinh an toàn thực phẩm trong ăn uống từ khâu tạo 

nguồn, sơ chế, chế biến; tổ chức vệ sinh dụng cụ nhà ăn, nhà bếp; bảo đảm tốt tiêu 

chuẩn cho công dân. Phải có đầy đủ sổ sách theo dõi riêng, tổ chức thanh quyết 

toán theo đúng thủ thục, nguyên tắc quy định. 

 b) Bảo đảm cơ sở vật chất, trang bị kỹ thuật  

Bảo đảm trang bị, dụng cụ cấp dưỡng nhà ăn, nhà bếp, nhu yếu phẩm theo 

đúng quy định cho khu cách ly và công dân được cách ly (có phụ lục kèm theo). 

c) Bảo đảm chỗ ở, điện nước 

 - Sử dụng phòng trong các dãy nhà của trung tâm, nếu không đáp ứng được 

yêu cầu giãn cách, cần thiết phải sử dụng tấm nhựa để ngăn chia phòng thành các ô 

riêng biệt, các khu vực còn lại bố trí giường theo đúng quy định. Dự kiến khả năng 

bảo đảm được 20 ÷ 120 người cách ly. 

- Sắp xếp người được cách ly vào phòng cách ly theo nhóm, các giường cách 

ly đặt cách nhau tối thiếu 1,5m trở lên.  

 - Sử dụng hệ thống mạng lưới điện hiện có của sơ sở cách ly để bảo đảm, 

các trang thiết bị điện còn thiếu tổ chức bổ sung bảo đảm đầy đủ. 

 - Sử dụng hệ thống nước sạch, hệ thống thiết bị vệ sinh, phòng tắm giặt hiện 

có của cơ sở để bảo đảm. 
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3. Bảo đảm lực lượng 

a) Bộ phận bảo đảm dân y 

- Trung tâm Y tế huyện phụ trách bảo đảm đầy đủ lực lượng y, bác sỹ… 

b) Bộ phận phục vụ nuôi dân 

- Ban CHQS huyện phụ trách phối hợp với Đoàn thanh niên, hội phụ nữ 

huyện, lực lượng dân quân xã Bảo Yên tổ chức bảo đảm theo kế hoạch. 

c) Bộ phận bảo vệ, tuần tra, canh gác 

- Giao Ban CHQS huyện, Công an huyện phụ trách (có kế hoạch riêng), kết 

hợp huy động lực lượng dân quân xã Bảo Yên tổ chức thực hiện theo đúng quy định.  

* Khi có số lượng công dân phải cách ly quá dự kiến, lực lượng bảo đảm có 

thể sẽ tăng thêm do yêu cầu của nhiệm vụ. 

4. Bảo đảm phương tiện 

- Sử dụng xe cứu thương của trung tâm Y tế huyện để tổ chức vận chuyển 

công dân từ khu vực tiếp nhận đến các khu vực cách ly. Trường hợp số lượng công 

dân nhiều, không đủ khả năng vận chuyển có phương án tăng cường xe ca để tổ 

chức vận chuyển bảo đảm. 

 5. Bảo đảm vệ sinh môi trường 

 - Hàng ngày tổ chức thu dọn khu vực nhà ở, nhà vệ sinh, thường xuyên mở cửa sổ 

đảm bảo nhà ở luôn thông thoáng, ngăn ngừa vi rút tích tụ và lây lan trong môi trường. 

- Hướng dẫn người được cách ly thu gom riêng khẩu trang, khăn, giấy lau 

mũi, miệng đã qua sử dụng vào thùng đựng chất thải lây nhiễm có nắp đậy, có lót 

túi, có màu sắc và biểu tượng cảnh báo chất thải có chứa chất gây bệnh; đối với các 

rác thải sinh hoạt khác, thu gom vào các thùng đựng rác thải thông thường. 

- Tổ chức xử lý, tiêu hủy rác thải vào cuối buổi chiều hằng ngày. 

6. Bảo đảm canh gác 

Tổ chức các vọng gác, bố trí ở cổng và các lối ra vào khu vực cách ly, trực 

24/24 giờ hằng ngày; tuyệt đối không cho phép những người không có nhiệm vụ 

vào khu vực cách ly. 

7. Bảo đảm kinh phí  

- Xây dựng dự trù kinh phí để trang bị các điều kiện đảm bảo cơ sở vật chất, 

kỹ thuật, vật tư, phương tiện phục vụ công tác bảo đảm tại khu vực cách ly theo kế 

hoạch đã được Ban chỉ đạo và UBND huyện phê duyệt. 
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- Nguồn đảm bảo: Sử dụng nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ, ngân sách huyện 

đảm bảo và huy động các nguồn kinh phí hợp pháp khác.  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban Chỉ huy Quân sự huyện 

- Chủ trì, phối hợp cùng Phòng Y tế, các phòng, ban ngành liên quan tham 

mưu giúp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của huyện xây dựng kế hoạch, 

phương án huy động chuẩn bị các điều kiện cơ sở, vật chất bảo đảm cho khu vực 

cách ly y tế tập trung tại Trung tâm điều dưỡng người có công số 1 Hà Nội: Khu 1, xã 

Bảo Yên, Thanh Thủy, Phú Thọ  

- Phối hợp với Công an huyện, các ban, ngành, đơn vị phân công cán bộ làm 

nhiệm vụ bảo vệ, canh gác; tổ chức bảo đảm hậu cần trong khu vực cách ly theo 

quy định. 

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch và các cơ quan liên quan 

tham mưu UBND huyện bố trí kinh phí phù hợp, bảo đảm, đáp ứng triển khai các 

hoạt động phòng, chống Covid-19 trong khu cách ly. 

2. Công an huyện 

- Phối hợp với Trung tâm Y tế huyện rà soát những trường hợp cần cách ly 

để đưa về khu vực cách ly y tế tập trung. 

- Cử cán bộ, chiến sỹ tham gia canh gác, bảo vệ, bảo đảm an ninh, an toàn 

tài sản trong và ngoài khu vực cách ly. Sẵn sàng có biện pháp cưỡng chế khi có 

tình huống công dân trốn tránh cách ly. 

- Bố trí hàng rào mềm xung quanh khu vực cách ly tập trung. 

3. Phòng Y tế  

- Phối hợp với các thành viên trong Ban chỉ đạo; Ban CHQS huyện; Công an 

huyện; tăng cường kiểm tra, giám sát các hoạt động phòng, chống dịch; đảm bảo 

công tác vệ sinh ATTP tại khu cách ly.  

- Chủ động nắm bắt diễn biến tình hình dịch Chỉ đạo các cơ sở Y tế trên địa bàn 

xây dựng phương án cách ly khoanh vùng, phong tỏa, xử lý kịp thời các ổ dịch.  

4. Trung tâm Y tế huyện 

- Phối hợp với Ban CHQS huyện, Công an huyện xây dựng kế hoạch, 

phương án bảo đảm khu vực cách ly cho các tình huống; bảo đảm vận chuyển công 

dân từ địa phương đến khu vực cách ly tập trung. 
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- Cử lực lượng y, bác sĩ, phương tiện tham gia làm nhiệm vụ cơ sở cách ly. 

Hướng dẫn công dân trong khu vực cách ly các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; 

kiểm tra thân nhiệt, sức khỏe công dân hàng ngày. 

- Phối hợp báo cáo Phòng Y tế huyện chuẩn bị, bảo đảm đầy đủ cơ số thuốc, 

vật tư y tế, hóa chất sát khuẩn, xà phòng, nước rửa tay, khẩu trang y tế, phun thuốc 

khử trùng định kỳ… 

5. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

- Phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Phòng Y tế thẩm định các 

khoản chi phí cho bảo đảm khu vực cách ly; tham mưu với Chủ tịch UBND 

huyện trong việc bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách huyện và đề nghị hỗ trợ từ 

ngân sách tỉnh để đảm bảo các nội dung chi theo quy định.  

- Bảo đảm kinh phí cho thiết lập khu vực cách ly y tế tập trung. 

6. Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

Thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của ngành, xây dựng kế hoạch dự trữ  

bảo đảm cơ sở vật chất, khai thác, sản xuất, chế biến LTTP, nhu yếu phẩm kịp thời 

bảo đảm nhu cầu vật chất cho khu vực cách ly. 

7. Phòng Tài nguyên và Môi trường 

Phối hợp với Trung tân Y tế chỉ đạo công tác vệ sinh môi trường; tổ chức thu gom 

xử lý rác thải theo quy định. Có phương án xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải có nguy cơ 

lây nhiễm dịch bệnh. 

8. Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ 

Phối hợp với Ban CHQS huyện và các ban, ngành liên quan tổ chức tuyên 

truyền công tác phòng, chống dịch trong và ngoài khu cách ly; cử lực lượng đoàn 

viên, thanh niên, phụ nữ tham gia công tác phục vụ hậu cần và vệ sinh bảo đảm 

cảnh quan, môi trường khu cách ly.  

9. Các phòng, ban, ngành, đơn vị khác có liên quan 

Theo chức năng, nhiệm vụ chủ động triển khai các hoạt động phòng chống 

dịch Covid-19. Chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với UBND huyện theo 

chức năng, nhiệm vụ. Sẵn sàng cử lực lượng tham gia bảo đảm khi có tình huống.
  

10. UBND xã Bảo Yên 

Xây dựng kế hoạch phân công cán bộ, đoàn viên, thanh niên, hội phụ nữ và 

các ban, ngành phối hợp với thành viên Ban chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tại khu 
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cách ly. Sẵn sàng huy động lực lượng dân quân tham gia phòng, chống dịch khi có 

quyết định của chủ tịch UBND huyện. 

11. UBND các xã, thị trấn 

- Phối hợp chặt chẽ theo sự chỉ đạo của UBND huyện để tổ chức việc thực 

hiện cách ly tập trung và đảm bảo các nguồn lực để thực hiện việc cách ly chống 

dịch; tạo điều kiện, hỗ trợ để người được cách ly yên tâm thực hiện việc cách ly 

trong suốt thời gian theo dõi; kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện cách ly và 

chỉ đạo tiến hành cưỡng chế cách ly y tế nếu người được cách ly không tuân thủ 

yêu cầu cách ly y tế. 

- Xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế trên 

địa bàn; kích hoạt đội phản ứng nhanh, không để người dân hoang mang lo lắng. 

- Tăng cường truyền thông, tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống các 

dịch bệnh lây truyền qua đường hô hấp cho cộng đồng để nhân dân áp dụng các 

biện pháp phòng, chống dịch. 

Căn cứ kế hoạch này, đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực 

hiện nghiêm túc, nếu có vướng mắc báo cáo về Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 

Covid-19 huyện để chỉ đạo, xử lý kịp thời./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Sở Y tế ; 

- TTHU, TTHĐND huyện;                   

- CT, các PCT UBND huyện;        

- Các phòng, ban ngành, đoàn thể huyện; 

- Thành viên BCĐ huyện; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Văn Đức 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

  

 

 


		ducnv@phutho.gov.vn
	2021-09-06T09:26:21+0700
	Location
	Nguyễn Văn Đức
	Ký số văn bản


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-09-06T14:24:55+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân huyện Thanh Thủy<Ubthanhthuy@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-09-06T14:25:02+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân huyện Thanh Thủy<Ubthanhthuy@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-09-06T14:25:16+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân huyện Thanh Thủy<Ubthanhthuy@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




