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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập khu cách ly y tế tập trung phòng chống dịch bệnh  

COVID - 19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa tại Trường Trung cấp  

nghề Khánh Sơn 

 

 

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH Ở NGƯỜI 

 TỈNH KHÁNH HÒA 

 

Căn cứ Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30/9/2010 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm 

về áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù 

trong thời gian có dịch; 

Căn cứ Quyết định số 173/QĐ-TTg ngày 01/02/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc công bố dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra; 

Căn cứ 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; 

Căn cứ Kế hoạch số 302/KH-UBND, ngày 03/8/2020 của UBND tỉnh 

Khánh Hòa về tiếp nhận, cách ly y tế trong phòng, chống dịch Covid-19 tại các 

đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (điều chỉnh bổ sung-giai 

đoạn 3); 

Căn cứ Công văn số 7713/VPCP-KTTH ngày 15/9/2020 của Văn phòng 

Chính phủ về việc thu phí cách ly y tế tập trung; 

Căn cứ Kế hoạch số 1175/KH-UBND ngày 12/02/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Khánh Hòa về việc đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh viêm đường hô 

hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; 

Căn cứ Quyết định số 1695/QĐ-CTUBND ngày 22/6/2021 của UBND 

tỉnh về việc kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người tỉnh Khánh 

Hòa; 

Căn cứ Quyết định số 2054/QĐ-CTUBND ngày 20/7/2021 của UBND 

tỉnh về việc bổ sung, thay thế thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở 

người tỉnh Khánh Hòa; 

Căn cứ Công văn số 4153/UBND-KGVX ngày 17/5/2021 của UBND tỉnh 

về việc thành lập Khu cách ly y tế tập trung; 
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Căn cứ Thông báo kết luận số 184/TB-UBND ngày 10/5/2021 của Phó 

Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi khảo sát, kiểm tra địa điểm thành lập cơ sở cách ly 

tập trung liên quan công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 trên địa bàn 

tỉnh; 

Căn cứ Tờ trình số 4154/TTr-BCH ngày 01/8/2021 của Bộ Chỉ huy Quân 

sự tỉnh về việc đề nghị ban hành Quyết định thành lập Khu cách ly y tế tập trung 

công dân; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ Y - Dược, Sở Y tế. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Thành lập cơ sở cách ly y tế tập trung công dân phòng, chống 

Covid-19 tại Trường Trung cấp nghề Khánh Sơn, cụ thể: 

- Sức chứa: 100 công dân. 

- Sử dụng để cách ly công dân nghi nhiễm dịch bệnh Covid-19 trên địa 

bàn toàn tỉnh Khánh Hòa. 

- Địa chỉ: Thôn Ma O, xã Sinh Trung, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa. 

Điều 2. Nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị 

1. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh 

- Là trung tâm chỉ huy hiệp đồng, tham mưu UBND tỉnh thành lập Khung 

tiếp nhận, cách ly y tế tại khu cách ly.  

- Chủ trì tổ chức triển khai khu cách ly, bảo đảm đầy đủ các cơ sở vật chất 

hậu cần, nơi ăn, nghỉ, sinh hoạt cho các trường hợp được cách ly theo quy định. 

- Lập dự toán kinh phí bảo đảm cơ sở vật chất hậu cần, nơi ăn, nghỉ, sinh 

hoạt và các trang thiết bị, vật tư y tế gửi Sở Xây dựng tổng hợp, trình UBND 

tỉnh xem xét, quyết định.  

2. Sở Y tế  

- Chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm việc cách ly theo hướng 

dẫn của Bộ Y tế để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh ra cộng đồng.  

- Bảo đảm nhân lực, phương tiện, thuốc, hóa chất, trang thiết bị, vật tư y 

tế cho khu cách ly.  

- Tiếp nhận, phân loại, quản lý, kiểm tra, theo dõi người cách ly để kịp 

thời phát hiện những trường hợp nghi ngờ mắc bệnh và vận chuyển về các bệnh 

viện đã được Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh chỉ định.  

- Chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện Khánh Sơn tổ chức theo dõi sức khoẻ 

hàng ngày, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, lấy mẫu bệnh phẩm đề xét 

nghiệm SARS-CoV-2 cho công đân được cách ly và lực lượng phục vụ, trang bị 

dụng cụ bảo hộ cho các lực lượng để phòng, chống lây nhiễm chéo, phun khử 

trùng môi trường, khu cách ly, các trang thiết bị y tế, đồ dùng sinh hoạt và xử lý 

nước thải, rác thải trước, trong và sau từng đợt cách ly.  
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- Lập dự toán kinh phí bảo đảm trang thiết bị, vật tư y tế gửi Sở Xây dựng 

tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.  

- Phân công cán bộ, công chức tham gia Khung tiếp nhận, cách ly.  

3. Công an tỉnh 

- Tổ chức lực lượng, phương tiện bảo đảm an toàn, an ninh trật tự trong quá 

trình tiếp nhận, vận chuyển cách ly công dân, kiểm soát chặt chẽ, tuyệt đối không 

để trường hợp nào đi ra khỏi khu cách ly khi chưa có lệnh của cấp có thẩm quyền, 

bảo đảm an toàn, an ninh trật tự cho khu cách ly.  

- Tiến hành kiểm tra, xác minh thông tin cá nhân người được cách ly.  

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xử lý nghiêm các trường 

hợp đưa thông tin giả mạo, thông tin không chính xác, gây hoang mang dư luận.  

- Phân công cán bộ tham gia Khung tiếp nhận, cách ly và lực lượng tham 

gia hỗ trợ công tác an ninh trật tự.  

4. Sở Thông tin và Truyền thông  

- Bảo đảm an toàn hệ thống thông tin truyền thông, tuyên truyền các hoạt 

động phòng, chống dịch COVID-19 đến người dân, công dân được cách ly kịp 

thời, chính xác.  

- Bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, hạ tầng viễn thông trong khu cách ly 

để người cách ly yên tâm thực hiện việc cách ly trong thời gian theo dõi. 

- Phối hợp với Công an tỉnh, chính quyền địa phương xử lý kịp thời các 

thông tin không chính xác, gây hoang mang trong dư luận.  

- Phân công cán bộ tham gia Khung tiếp nhận, cách ly (khi có thông báo). 

 5. Sở Giao thông vận tải  

Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Y tế và các cơ quan có liên 

quan đưa, đón công dân được cách ly và phương tiện vận chuyển vật chất trong 

khu cách ly theo quy định. 

6. Sở Xây dựng 

- Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh bảo đảm điện, nước và các mặt 

có liên quan phục vụ nhu cầu sinh hoạt cho lực lượng phục vụ và công dân tại 

Khu cách ly.  

- Lập dự toán kinh phí bảo đảm theo chuyên ngành và tổng hợp của các 

cơ quan, đơn vị liên quan gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, 

quyết định.  

7. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể khác 

Sở Ngoại vụ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội cựu chiến binh 

tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn Khánh Hòa phân công cán bộ, công 

chức tham gia Sở Chỉ huy (khi có thông báo). 

8. Ủy ban nhân dân huyện Khánh Sơn 
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- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các 

quy định về cách ly, đồng thời phối hợp tạo điều kiện tốt nhất để khu cách ly tập 

trung hoạt động có hiệu quả. 

- Ban hành quyết định và bảo đảm kinh phí cho việc huy động lực lượng 

dân quân huyện Khánh Sơn tham gia thực hiện nhiệm vụ tại khu cách ly theo đề 

nghị của Ban Chỉ huy Quân sự huyện Khánh Sơn. 

Điều 3. Nhiệm vụ của khu cách ly y tế tập trung 

- Tổ chức cách ly công dân nghi nhiễm dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn 

toàn tỉnh Khánh Hòa theo hướng dẫn tại Quyết định số 878/QĐ-BYT ngày 

12/3/2020 của Bộ trưởng 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”. 

- Đảm bảo về cơ sở vật chất cho công tác cách ly đối với người từ vùng có 

dịch về hoặc người có yếu tố dịch tễ cần phải cách ly y tế theo Hướng dẫn tại 

Quyết định số 878/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế. 

Điều 4. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thành viên Ban chỉ đạo phòng 

chống dịch bệnh ở người tỉnh Khánh Hòa, các thành viên Ban chỉ đạo phòng 

chống dịch bệnh ở người tỉnh Khánh Hòa, các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan 

và cơ sở có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4 (VBĐT); 

- UBND tỉnh (VBĐT); 

- Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- Ban chỉ huy Quân sự huyện Khánh Sơn; 

- UBND huyện Khánh Sơn (VBĐT); 

- Phòng Y tế huyện Khánh Sơn (VBĐT); 

- Sở Du lịch (VBĐT); 

- Phòng PA03, PA08 - Công an tỉnh (VBĐT); 

- Trung tâm Y tế huyện Khánh Sơn (VBĐT); 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (VBĐT); 

- Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế (VBĐT); 

- Bệnh viện Bệnh nhiệt đới (VBĐT); 

- Trường Trung cấp nghè Khánh Sơn (VBĐT); 

- Lưu: VT, NVYD. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

Bùi Xuân Minh 
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