
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ HOÀI NHƠN 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /UBND-VX Hoài Nhơn, ngày       tháng 6 năm 2021 

V/v thống nhất thực hiện 

một số nội dung về thành 

lập, vận hành khu cách ly 

tập trung của thị xã và các 

chốt kiểm tra y tế phòng, 

chống dịch Covid-19 trên 

địa bàn thị xã 

 

  

 Kính gửi:  

  - Thủ trưởng các phòng: Y tế, Quản lý đô thị, 

Giáo dục và Đào tạo, Tài chính - Kế hoạch thị xã; 

- Ban Chỉ huy Quân sự thị xã; 

- Trung tâm Y tế thị xã; 

- Công an thị xã; 

- Thị đoàn Hoài Nhơn; 

- Đồn Biên phòng Tam Quan Nam; 

- Chủ tịch UBND các xã, phường. 
 

 

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 3142/UBND-

VX ngày 02/6/2021 về việc thống nhất thực hiện một số nội dung về thành lập, vận 

hành khu cách ly tập trung của tỉnh và các chốt kiểm tra y tế phòng, chống dịch 

Covid-19 trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND thị xã đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các xã, phường triển khai thực hiện các nội dung 

về thành lập, quản lý vận hành các khu cách ly tập trung và chốt kiểm tra y tế 

phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã, cụ thể như sau: 

1. Về thành lập, quản lý vận hành khu cách ly tập trung phòng, chống 

dịch Covid-19 của thị xã 

a) Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự thị xã 

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Y tế và các cơ quan liên quan đề xuất Chủ tịch 

UBND thị xã quyết định thành lập khu cách ly tập trung của thị xã tại Trường Cao 

đẳng Bình Đinh (cơ sở 2), khu phố 5, phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn để 

phòng, chống dịch Covid-19 với phương châm "4 tại chỗ", sẵn sàng tiếp nhận, 

cách ly theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền; thành lập khung quản lý; quy trình vận 

hành khu cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định tại Quyết 

định 878/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Công văn số 

1769/BYT-KHTC ngày 31/03/2020 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn tiêu chuẩn, 

định mức giường cách ly tại cơ sở cách ly tập trung phòng chống dịch Covid-19  

và các quy định có liên quan (lưu ý địa điểm khu cách ly phải riêng biệt với khu 

dân cư, thuận tiện cho việc đi lại, vận chuyển; bộ máy quản lý điều hành hoạt động 

của khu cách ly giao quân đội chủ trì; cơ sở vật chất và trang thiết bị, kinh phí 

hoạt động). 
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- Chuẩn bị và bảo đảm các điều kiện cần thiết theo yêu cầu đối với khu cách 

ly tập trung theo quy định, các điều kiện sinh hoạt thiết yếu (điện, nước, khu vệ 

sinh, nhà tắm, nơi ăn, ở, sinh hoạt…) cho người được cách ly và cán bộ, nhân viên 

làm việc tại khu cách ly. 

- Căn cứ nhiệm vụ được giao và diễn biến tình hình dịch bệnh, chủ trì, phối 

hợp với Phòng Y tế và các cơ quan, địa phương liên quan thống nhất việc mở rộng 

các khu cách ly tập trung tại các xã, phường; chủ động điều phối, phân luồng và 

thống nhất sử dụng các khu cách ly tập trung tại các địa phương một cách hiệu quả, 

phù hợp với từng cấp độ dịch.  

- Quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của khu cách ly tập trung theo quyết 

định của Chủ tịch UBND thị xã; phối hợp, tăng cường tuyên truyền để người dân 

sinh sống gần khu cách ly chia sẻ và ủng hộ việc thành lập khu cách ly tập trung 

trên địa bàn theo yêu cầu nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 của thị xã. 

- Phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất kinh phí sữa chữa cơ sở vật 

chất tại cơ sở thành lập khu cách ly y tế tập trung tại Trường Cao đẳng Bình Đinh 

(cơ sở 2), khu phố 5, phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn; mua sắm trang thiết bị 

và các đồ dùng thiết yếu, lắp đặt camera giám sát và thực hiện chế độ, chính sách 

đối với các lực lượng làm việc tại khu cách ly tập trung bảo đảm tiết kiệm, hiệu 

quả, đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch theo quy định, báo cáo Phòng Tài chính - 

Kế hoạch thẩm định trình UBND thị xã xem xét quyết định. 

- Tổng hợp, báo cáo tình hình hoạt động của khu cách ly tập trung cho UBND 

thị xã (qua Phòng Y tế - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo) để chỉ đạo kịp thời. 

b) Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã 

- Hướng dẫn phương án bảo đảm phương tiện, thiết bị y tế, thuốc, vật tư, hóa 

chất, trang bị bảo hộ cá nhân…cần sử dụng cho khu cách ly tập trung theo quy định. 

- Bảo đảm nhân lực y tế tham gia thực hiện nhiệm vụ tại khu cách ly tập 

trung theo quyết định của Chủ tịch UBND thị xã; đề xuất Ban Chỉ đạo tỉnh quyết 

định phê duyệt các trường hợp cách ly y tế tập trung theo quy định; thông báo cho 

Phòng Quản lý đô thị và UBND các xã, phường thực hiện đưa, đón các trường hợp 

các ly tập trung và hoàn thành thời gian cách ly tập trung, theo dõi sức khỏe tại 

nhà/nơi cư trú sau khi hoàn thành thời gian cách ly tập theo quy định của Bộ Y tế. 

c) Trưởng phòng Y tế thị xã 

- Phối hợp với Ban chỉ huy Quân sự thị xã và các đơn vị liên quan kiểm tra, 

giám sát việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại khu 

cách ly tập trung theo quy định của Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19. 

- Thường xuyên theo dõi, báo cáo tình hình hoạt động của khu cách ly tập 

trung, đề xuất các giải pháp bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo quy 

định cho UBND thị xã chỉ đạo kịp thời. 
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d) Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã 

Trên cơ sở đề xuất của Ban Chỉ huy quân sự thị xã, thẩm định kinh phí 

bảo đảm cho hoạt động của khu cách ly tập trung, trình UBND thị xã xem xét 

quyết định. 

đ) Trưởng Công an thị xã 

Bảo đảm nhân lực công an tham gia thực hiện nhiệm vụ tại khu cách ly tập 

trung theo quyết định của Chủ tịch UBND thị xã; kiểm tra, xác minh thông tin cá 

nhân của đối tượng cách ly khi có yêu cầu. 

e) Trưởng phòng Quản lý đô thị 

- Bảo đảm nhiệm vụ đưa, đón công dân thị xã Hoài Nhơn thực hiện cách ly y 

tế tại các khu cách ly tập trung trên địa bàn theo quy định. 

- Thu gom rác thải sinh hoạt tại khu cách ly tập trung.  

g) Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa-Thông tin-Thể thao  

Tuyên truyền để người dân sinh sống gần khu cách ly chia sẻ và ủng hộ việc 

thành lập khu cách ly tập trung trên địa bàn theo yêu cầu nhiệm vụ phòng, chống 

dịch Covid-19 của thị xã. 

h) Chủ tịch UBND phường Bồng Sơn và các xã, phường liên quan 

- Bảo đảm nhân lực dân quân tham gia thực hiện nhiệm vụ tại khu cách ly 

tập trung theo quyết định của Chủ tịch UBND thị xã. 

- Phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự thị xã và các cơ quan liên quan bảo đảm 

công tác an ninh, trật tự khu vực khu cách ly tập trung; tạo điều kiện thuận lợi cho 

các đơn vị thực hiện nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung theo quy định. 

- Tuyên truyền để người dân sinh sống gần khu cách ly chia sẻ và ủng hộ 

việc thành lập khu cách ly tập trung trên địa bàn theo yêu cầu nhiệm vụ phòng, 

chống dịch Covid-19 của thị xã. 

2. Về thành lập, quản lý vận hành các chốt kiểm tra y tế phòng, chống 

dịch COVID-19 (sau đây gọi tắt là chốt) 

a) Trưởng phòng Y tế thị xã 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan đề xuất Chủ tịch UBND thị xã Quyết 

định thành lập các chốt sau khi có ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh; bố trí, 

phân công lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt 24/24 giờ theo hình thức luân phiên 

(giao Công an làm Tổ trưởng, Y tế làm Tổ phó, huy động các lực lượng khác gồm: 

quân đội, nhân viên y tế trường học, đoàn viên thanh niên, …tham gia).  

- Bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện cần thiết khác cho 

hoạt động của chốt, đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19 và bảo đảm an 

toàn cho các lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt (bàn làm việc có vách ngăn, nơi ăn, 

ở cho lực lượng làm nhiệm vụ, thiết bị phát wifi di động phục vụ quét mã QR Code 
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và khai báo y tế điện tử, khẩu trang, dung dịch sát khuẩn tay nhanh, tấm chắn giọt 

bắn, trang phục chống dịch sử dụng khi cần thiết,…);  

- Đề xuất kinh phí chi hoạt động cho các chốt theo quy định, báo cáo Phòng 

Tài chính - Kế hoạch thị xã thẩm định trình UBND thị xã xem xét quyết định. 

 b) Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã 

- Bảo đảm nhân lực y tế tham gia thực hiện nhiệm vụ tại các chốt theo quyết 

định của Chủ tịch UBND thị xã; hướng dẫn và thực hiện quy trình nghiệp vụ kiểm 

tra, kiểm soát y tế đối với người và phương tiện giao thông đường bộ đi về/qua 

chốt phù hợp với từng nhóm đối tượng theo hướng dẫn của Sơ Y tế, bảo đảm chặt 

chẽ, đúng quy định, có sự phối hợp giữa các chốt nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp 

thời nguy cơ lây nhiễm Covid-19 vào địa bàn thị xã (lưu ý: hướng dẫn, kiểm tra 

hành khách khai báo y tế dầy đủ các thông tin đúng theo mẫu; khuyến khích sử 

dụng quét mã QR Code và khai báo y tế điện tử, không để xảy ra tình trạng ùn tắc, 

mất an toàn giao thông). 

- Bảo đảm hóa chất Chloramin B và tổ chức phun khử khuẩn hàng ngày tại 

các chốt theo quy định. 

- Thông báo cho Phòng Quản lý đô thị các trường cách ly tập trung để đưa 

đón công dân và phương tiện xe máy theo quy định. 

c) Trưởng phòng Quản lý đô thị  

- Phối hợp với Công an thị xã và UBND các xã, phường hướng dẫn các đơn 

vị kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định lập danh sách hành khách (có 

đủ thông tin về họ và tên, số điện thoại, vị trí ghế ngồi, nơi đi, nơi đến…) và yêu 

cầu hành khách khai báo y tế (người sử dụng điện thoại thông minh thì thực hiện 

khai báo y tế điện tử) trước khi vận chuyển; đồng thời thực hiện nghiêm các biện 

pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Giao thông Vận tải, Bộ 

Y tế và chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND thị xã. 

- Bố trí xe hợp đồng đưa, đón công dân cách ly y tế tại khu cách ly tập trung 

sau khi nhận thông tin từ Trung tâm Y tế thị xã. 

- Tổ chức thu gom rác thải sinh hoạt tại các chốt định kỳ và đột xuất.  

d) Trưởng Công an thị xã 

Bảo đảm nhân lực tham gia thực hiện nhiệm vụ tại các chốt theo quyết định 

của Chủ tịch UBND thị xã; tăng cường lực lượng kiểm tra và xử lý nghiêm các 

phương tiện vận tải hành khách đón, trả khách không đúng nơi quy định hoặc vi 

phạm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19. 

đ) Trưởng Đồn Biên phòng Tam Quan Nam, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy 

quân sự thị xã 

Bảo đảm nhân lực tham gia thực hiện nhiệm vụ tại các chốt theo quyết định 

của Chủ tịch UBND thị xã.  
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e) Trưởng phòng Giáo dục và Đà tạo, Bí thư Thị đoàn thị xã 

Bảo đảm nhân lực tham gia thực hiện nhiệm vụ tại các chốt theo quyết định 

của Chủ tịch UBND thị xã. 

g) Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã 

Trên cơ sở đề xuất của Phòng Y tế thị xã, thẩm định kinh phí bảo đảm cho 

hoạt động của các chốt, trình UBND thị xã xem xét quyết định. 

h) Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa-Thông tin-Thể thao 

Phối hợp với các phòng, ban, ngành, hội, đoàn thể và UBND các xã, phường  

tiếp tục tuyên truyền, vận động, hướng dẫn việc cài đặt và sử dụng ứng dụng 

Bluezone và tăng cường sử dụng công nghệ trong công tác phòng, chống dịch 

Covid-19 theo quy định.  

Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, Chủ tịch UBND các xã, phường căn cứ 

chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp triển khai thực hiện nghiêm túc./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TT. Thị ủy (báo cáo);  

- TT. HĐND thị xã; 

- CT, các PCT UBND thị xã; 

- UBMTTQ Việt Nam thị xã ; 

- Ban Tuyên giáo Thị ủy; 

- Ban Dân vận Thị ủy; 

- TV BCĐ PCD Covid-19 thị xã; 

  - Lưu: VT.  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

Trần Hữu Thảo 
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