
UY BAN NHAN DAN 
THI  xA CIA LO 

S: /KH-UBND 

CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
Dc 1p  — Tn do — Hanh phñc 

Ci'ca Lô, ngày tháng 7 nám 2021 

KE HOACH 
Tiêp nhn, cách ly y té di vó'i cong dan Vit Nam & nu*c ngoài 

nhp cãnh vào dja bàn Ngh An qua Cãng Hang không qulk t Vinh 

Can cr K hotch s 361/KH-UBND ngày 01/7/2021 cüa UBND tinh Ngh 
An v vic tip nhn, each ly y t di vd cong dan Vit Nam i nthc ngoài nhp 
cánh v dja bàn tinh Ngh An qua Cãng Hang không quc t Vinh. Uy ban nhân 
dan thj xã Ci:ra Lô xây dirng k hotch tip nhn, each ly y t di vói cong dan Vit 
Nam a nrac ngoài nhp cành v dja bàn tinh Ngh An qua Càng Hang không quc 
t Vinh nhii sau: 

I. M1JC TIEU, YEU CAU 

1. Miic tiêu. 

T chirc tip nhn, cách ly y tê dôi vth cong dan Vit Nam ô nuóc ngoài nhQp 
cành vào dja bàn Ngh An qua Càng Hang không quc t Vinh vai phuong châm 
"Bii tii chô", trong do tn dung tOi da cc sa vt cht sn có, t chirc dn djch, b trI 
khu vrc each ly vôi khâ näng cao nht; kjp thai phát hin nhthig truang hçip nghi 
nhim d khoanh vüng xi:r 1, báo dam an toàn tuyt d& không d lay nhim chéo 
trong khu cách ly và ra cong dng. 

2. Yêu can. 

- Tich circ, chü dng, chun bj 1irc luçing, phuang tin, cci sâ vt cht; lay lc 
1uçng vu trang lam nông cot; hip dng cht chë; chi huy diu hành kjp thai, thng 
nht, bào darn an toàn. 

- Quán trit thirc hin nghiêm tue quy djnh "5K" cüa B Y t. Chü dông 
phông ngaa bang các giài pháp dng b, bão dam sue khOe an toàn cho can b, 
chin s, các lirc hrçng trrc tip tham gia lam nhim v1j và cong dng dan cu. 

II. DOI Tu'clNG, PHIXQNG PHAP, DIA DIEM 

1. Dôi tu'9'ng. 

Cong dan Vit Nam ô nuc ngoài v nuOc nhp cânh qua Cáng Hang khOng 
quOc t Vinh theo sr chi dao  cüa Chinh phü, Thu tuang Chinh phU, B Qu& phOng, 
B Tu lenh  Quân khu 4 và tinh Ngh An. 

2. Phirong pháp tiêp n1in Va to chile cách ly: Thành 1p khung quân 1, các t 
cOng tác dé tiêp nhn và tO chüc cách ly tp trung trong thôi gian it nht 21 ngày, xét 
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nghim It nht 3 1n theo quy djnh cüa Bô Y t. Cách ly và theo dôi ti thiu 07 ngày 
tai nhà, noi km trü sau khi hoàn thành thôi gian each ly tp trung. 

3. IJIa diem. 

a) Di vói các cong dan có hoàn cánh khó khAn: Cách ly ti tnr?ng Ca( däng 
thinmg mai,  du ljch Ngh An (khi có van bàn chi dao  cUa UBND tinh Ngh A ri). 

b) Di vOi các cong dan con 1i cách ly tti các khách san, nba khách trn dja 
bàn thj xã (co danh sách dy' kié'n kern theo). 

III. TO CH1C SU' DVNG  LI)C LIJ'qNG, PHIXCNG TIN. 

1. Trên clu'o'ng co' dng ye các dja diem cách ly và sau khi cong dan oàn 
thành cách ly 

- Cong an thj xâ chü tn, phôi hçip vOi Ban CHQS thj xa b trI 1rc lumg, 
phucing tin chi buy, dan thrO'ng cho các xe vn chuyên cong dan ye các dim .ách 
ly và bào dam an ninh, an toàn trong qua trInh 4n chuyên cong dan den khu . ách 
ly. Chi do Cong an phumg phôi hçp vi Ban chi buy quân sr các phuO'n có 
diem cách ly bào dam an ninh trt t1r truôc, trong qua trInh cách ly. 

- Khi cOng dan hoàn thành cách ly, Ban CHQS thj xã chü trI phM 1içp 
vôi PhOng Y tê; Trung tam y tê bàn giao cOng dan cho các dja phuong Iiào 
dam chat chê. 

2. Tai các diem cách ly. 

- Tai các dim cách ly cong dan có hoàn cành kbó kbän: Ban CHQS thj xã cliü 
trI quán 1, diêu hành, phôi hçp vôi Cong an thj xã, Phông Y tê, Trung tam y tê 
các phuO'ng ban hành quyêt djnh thành 1p khung tiêp nbn, cách ly. 

- Tii các khách san, nhà khách: Cong an thj xä chü trI quân 1, diu hành, phi 
hqp vói Ban CHQS thj xà, Phông Y tê, Trung tam Y tê và các phuO'ng ban hàrih 
quy& djnh thành 1p kbung tiêp nhn, cách ly. 

IV. NHIM VIJ. 

1. Ban CHQS thj xã. 

- Chü trI kim tra, chu.n bj tt Ca si 4t chit, bào dam dy dü các di&u kii 
an, nghi, sinh hott tçd các diem cách ly; näm chàc khá näng tiêp nhn each ly cüa 
trng dja diem, san sang tiêp nhn each ly cOng dan có hoàn cánh khó khàn. 

- Phi hçip vi Trung tam y tê, các dja diem cách ly thirc hin tt nhim viii tip 
nhn và cách ly cong dan có hoàn cánh khó khàn, báo dam an toàn tuyt dOi ti khu 
cách ly, tin barth các bin pháp bâo dam y tê tnuc, trong và saukhi tiêp nhn cách 
ly không d xy ra lay nhirn chéo trong khu cách ly. Bâo dam tOt chê d an, uông, 
ye sinh, khoa h9c, dy dñ, an toàn thrc phâm, sCrc khOe và các nhu yêu phâm phic 
viii sinh hoçtt cho cong dan, cha tr9ng nguOi già, tré nbO, ngui Om. Khi cong dan 
hoàn thành thôi gian each ly theo quy dnh, phOi hçp vôi Trung tam tê tham muu 
cho UBND thj xã thông báo cho chInh quyên dja phuang (ncii Cu trt cüa cOng dan) 
dng thñ cp giy chirng nbn hoàn thành cách ly cho cong dan. 
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- Chü dng nm chic tInh hInh, du lun cüa nhân dan. PMi hç'p vói Ban Tuyên 
giáo Thj üy, phông Van hóa và Thông tin; Trung tam Van hóa, The thao và Truyên 
thông thj xã kjp thi vit bài, dua tin v nhim vi tiêp nhn cong dan Vit Nam 
nithc ngoài có hoàn cành khó khàn, nhp cành ye tinh Ngh An nói chung và thj xA 
Cira Lô nói riêng, day là chInh sách nhân dto cüa Dàng, nhà nuóc ta, dông thi phán 
bác, du tranh các 1un diu sai trái cüa các the hrc thu djch, nhäm on djnh du 1un 
nhân dan. 

- Phân cong 1irc luçmg phôi hgp vii Cong an thj xà cht chtn ti ngã 3, ngà 4 
di..thng 4n chuyn cong dan v các diem each ly. To chirc thu gom rác thai và xr 
1 theo hrnng dn cüa Trung tam ytê thj xã. 

- Chü trI phM hçp vi Trung tam y tê, cong an th xã, các co quan dan vj, da 
phuang lien quan 1p dir trà kinh phi, các trang thiêt bj, 4t tu y te báo cáo Bô 
CHQS tinh báo dam và g1ri Phông Tài chInh - Kê hoch thj xã xem xét trInh 
UBND thj xà h trçi them mt phân kinh phi cho các Fçrc luçing lam nhim v11 tii 
khu cách ly do Ban CHQS th xà chü tn, quán 1, diêu hành. 

- Trirc tip theo döi, kim tra, don dc các 1rc luçmg trong su& qua trInh thirc 
hin nhim vv ti các dim cách ly do Quân sir chü trI, dông thii to chirc hrc lucmg 
sn sang tip nhn vt cht, kinh phi üng h cüa các tO chirc, cá nhân, phân b hop 
1, tng hap kt qua báo cáo Ban chi dto phông, chông djch Covid-19 thj xä. 

2. Cong an thj xã. 

- Chü trI phôi hçp vôi Ban CHQS thj xã quán l, nm chc s lucng, 1 lich 
cOng dan ye each ly, xây dirng phuang an bâo dam an ninh trt tir, bão dam an toàn 
tuyt dôi trong qua trInh tiêp nhn và cách ly. 

- Phi hap nm chic tInh hInh du lun nhân dan trong qua trInh tip nhn, vn 
chuyên cOng dan ye v tn cách ly và trong suôt qua trInh cách ly, có bin pháp xu 
1 các trumg hap chông, trôn, gay mat an ninh trt tir tti khu cách ly hoc không 
hap tác dê cách ly theo quy djnh. 

- Phi hap vri Ban CHQS thj xa, Trung tam Y tê, Phông Tài chInh-K hoach, 
và các phthng kiêm tra các khách san, nhà khách dàng k tip nhn, cách ly cong 
dan ye dja diem, co so yât chit, các trang thit bj theo yêu cu. Chü tn, ph& hap 
vOi Trung tam Y tê quán 1 diêu hành khu cách ly ti các khách san, nba khách. 

- Phôi hap vOi Ban CHQS thj xä phân cOng can b, chiên s lam nhiêm vu tai 
khu cách ly, báo dam an ninh t4t  t1.r trong khu cách ly theo quy dinh. 

- Chi dao  Cong an các phuO'ng, ch& chn, huOng dn giao thông ti các ngã 3, 
ngâ 4, duOng 4n chuyên cong dan ye các diem each ly trên dia bàn thi xâ. 

3. Phong Y te th1 xa. 

- Ch trI cong tác chuyen mon trong cOng tac phông, cMng dich bênh, huOna 
dan các co quan, dan vj trin khai cOng tác each ly theo quy dinh cüa BO Y th và 
Ban chi dao phông, chOng djch Covid-19 thj xä. 
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- Phi hçp vi Ban CHQS thj xA kirn tra cong tác an toàn thrc ph.m và 
hithng dan thu gom, phân 1oti rác thai dê tiêu hüy, báo dam an toàn v sinh 
môi trYng. 

4. Trung tam Y t thj xã. 

- Phi hçp vói Ban CHQS thj xã, Cong an thj xà và các b phn lien qian t 
chüc tiêp nhn cong dan, chü trI kiêm tra than nhit, phân 1oti, v.n chuyn bnh 
nhân tr khu cách ly den các bnh vin, trung tam y tê (nu xáy ra), lay mâu pham 
xét nghiim Phôi hçip vâi Ban Chi huy Quân sir thj xA, Cong an thj xã tham muu 
cho UBND thj xà cap giây chtrng nhn cho cong dan sau khi hoàn thành thai gian 
cách ly. 

- Chü dng lien h vi các Ca quan thuc S Y t d bão dam d.y dü rang 
thiêt bj y tê, thuôc, do diing báo h phông chông djch, lay mu xét nghim. hóa 
chat khir khuân, phiic vv cOng tác phông chông djch ti dja dirn cách ly. 

- Ph6i hçp vi PhOng Y t tng hcTp tInh hInh din bin djch bnh, each ly y 
diêu trj, báo cáo Ban chi dio phông chông dch Covid-19 thj xa theo quy djnh. 

5. Phông Tài chInh - K hoch: Phi hçp v6i Ban CHQS thj xã, Cong an thj 
xä thm djnh di;r trà, báo darn kinh phi phc vii cho nhirn vii cách ly, trInh UB D 
thj xãxern xét, quyêt djnh, ho trçl mt phân kinh phi cho các lirc hxçmg lam nh m 
vu (nêu co). 

6. Phông Tài nguyen và Môi trtrrng: Chi dto cong ty C phn Môi tnnng 
và Du ljch djch vii Cira Lô 4n chuyên rác thai sinh hoat dâ dt.rcic khü khuân tai tia 
diem cách ly dn các khu virc, các bâi xir l rác theo dung quy djnh. 

7. Phông Van hóa và Thông tin; Trung tam Van hóa, Th thao và Truyn 
thông: Phôi hçip vi các ban, ngành, doàn the tO chirc tuyên truyên các bin phip 
phông chông dch Covid-19; thông tin tInh hInh, diên biên dch bnh trên h thôLg 
phuang tin truyên thông cüa thj xã de nhân dan nâng cao nhn thirc trong phôi g 
chng djch. 

8. Be nghj Ban Tuyên giáo, MTTQ thi xã. 
- Chi dao,  djnh hithng báo dai v cong tác tuyên truyn phông chng dich 

thông tin tInh hInh, diên biên djch bnh Covid-19 trén dja bàn thj xã và tai khii 
cách ly. 

- Phát dng kêu gçi các Co quan, don vj, to chtrc, doanh nghip, Ca nhan than. 
gia dng viên tinh than, üng h vt chat, kinh phi cho các 1irc 1uçng tai  khu ViIC 

cách ly. 
- Huy dng các to chrc doàn the chinh trj xã hi, các to, di tInh nguyen xung 

kIch tharn gia phOng chOng djch, dông viên kjp thi các hrc hrang lam nhirn vu ta 
dia diem cách ly. 

9. Boàn Thanh niên, Hi Lien hip Phii n& thi xã. 
- TO chuc phân cOng cho can b, doàn vien thanh nien, hi vien, thành lap các 

t, di xung kIch tInh nguyen, phôi hgp vOi Ban CHQS thj xã tham gia vào cac 
hoat d5ng phiic vi báo dam hu can, v sinh phông djch 
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10. UBND các phu'ông: Chi dto Ban CHQS phithng tham muu diu dng 1%rc 
luçxng dan quân sn sang tham gia lam nhim vi1, phiic vi bâo v, bâo dam an ninh 
trt tir ti dja diem cách ly tp trung. 

V. CONG TAC BAO DAM 
1. Bão dam an, &, sinh hot, y tê. 
- Bô trI nai i, sinh hoat tai  các khu cách ly ttp trung, dam báo day dü nhu yêu 

phtm co bàn (chAn, man, chiêu, gôi, do dung sinh hoat Ca nhân hang ngày) cho 
tung cOng dan tai  các khu virc bô tn each ly. 

- Bão dam an u6ng: T chüc nu an tp trung, chia theo djnh suât &ra den tn 
phông a cho cong dan, dam bào v sinh an toàn thixc phâm. 

- Bâo dam y t: Tin hành kim tra than nhit, thämkhárn suc khOe hang ngày 
cho toàn b cOng dan each ly. L.y mu xét nghim It nhât 3 lan tnrac khi cOng dan 
hoàn thành cách ly. 

2. Bão dam kinh phi. 
- Kinh phi cách ly: Cong dan phài chi trâ các chi phi v an, 0', sinh hoat (bao 

gm cá chi phi khü trüng, diet khuân, chi phi báo v, bâo dam an ninh, trt tir và 
chi phi khac) theo m0'c giá do khách san,  nhà khách cong bô (là m0'c giá dã dugc 
các co quan ch0'c näng khào sat, thâm djnh) và các chi phi khác lien quan theo 
diem c khoãn 2 Diêu 1 Nghj quyêt 16/NQ-CP ngày 08/02/202 1 cüa Chinh phü. 

- DM tuçmg cong dan có hoàn cãnh khó khän, duc each ly tai  dja dim do Ban 
CHQS thj xã chü trI không phâi trâ phi km trO ma phái tr chi trâ các khoãn chi phi 
theo diem b khoán 3 Diêu 1 Nghj quyêt 16/NQ-CP ngày 08/02/2021 cüa ChInh phü. 

- Ban CHQS thj xã 1p dir toán kinh phi bâo dam cho nhim vi tip nh.n và 
cách ly cOng dan có hoàn cânh khó khàn g0'i Bô CHQS tinh xem xét quyt djnh 
dông th0'i giri Phông Tài chinh-Kê hoich thâm djnh, trInh UBND thj xa xem xét, 
ho trçi cho các 1rc lucing lam nhim viii. 

Nhn duçic K hoach nay yêu c.0 các phông, ban ngành, co quan, don vi, 
UBNT) các phu0'ng triên khai thirc hin nghiêm tiic. Trong qua trInh thirc hin, nu 
có gI vuó'ng mAc báo cáo ye UBND thj xâ, Ban Chi dao  phông, chng djch Covid-
19 thj xä (qua Ban CHQS tthj xã) dê kp th0'i x0' l./. 

Noi n/i In: 
- UBND tinh; B CHQS tinh; Cong an tinh (b/c); 
- Thuing trtrc Thj Oy, HDND, UBND thj xã (b/c); 
- Chii tjch, các Phó CT UBND thj xã; 
- Ban Tuyén giáo, MTTQ (phôi hçp chi dao); 
- Ban CHQS thj xã; Cong an thi xã; 
- Các Phong: TC-KT; Y té; Van hóa - Thông tin; 
Tài nguyen và MT; Trung Tarn VHTT-TT; 
- Các phOng, ban, ngãnh, doàn th có lien quan; 
- UBND 07 phng; 
- Luu: VTQS. 



DANH SACH CAC KHACH SIN, CU S LTXU TRU 
Bang k3 tiêp nhn, cách ly cong dan phông, chng djch Covid-19 

(Kern theo ké hogch so /KH-  UBND) 

TT Ten CSLT Bja chi Bin thoii Ho và ten 
Giámthc 

Hang 
sao 

So 
phông 

Giu*ng 
Báogiá 

(d/phôngfngàydêm) 

1 Khách san Lôc Anh 2 S 214, Nguyn Six Hi 02383824257 Trn Thj Tan 1 sao 62 120 400.000 

2 KháchsnHônNgu S228,D.BInhMinh 02383824127 NguynThanhTun 3sao 100 200 400.000 

Trung tam PHCN- 
BNN Giao thông 4 

s 192, D. BInh Minh 02383824575 Nguyn Vit Thanh 65 130 350.000 

Nhà khách Bô Xây 
dirng 

S216,D.BInhMinh 02383824122 LeQuangVinh 70 150 300.000 

5 NhàKháchTinhüy S222,D.BInhMinh 0946181222 NguyênVànTun 65 130 300.000 

6 
Khách san Thai BInh 
Duang S226,D.BInhMinh 

02383824301 

0913272626 
TrAnVànHu 3sao 230 460 450.000 

7 Khách san  Vin Dông S 5, D. Sào Nam 40 80 3 00.000 

8 Khách san  SaPa S 332, D. BInh Minh 02388602999 Cao T. Nguyn Oath 3 sao 231 920 400.000 

9 
KS Anh Ducing 3D 

(ccisâ 1) 
S264,D.BInhMinh 02383956378 VoVànNguyên 165 320 500.000 

10 
KS Anh Duxng 3D 

(ccis2) 
S9,NguynThTrcTr 02383955568 VOVanNguyên 120 240 500.000 

11 Khách san  Sammy Khi M5T Thing 02383555999 Nguyn Thj Oath 2 sao 48 90 400.000 

12 KS CD du 1ch So 14, Du&ng Sào Nam 90 180 400.000 

Cong 1286 3.020 
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