
uc'  BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
TH XA CU'A LO Dc 1p - Tir do - Hnh phüc 

So: /KH-UBND Ct'ra Lô, ngày tháng nám 2021 

KE HOACH 
Tip nhn, to chtic cách ly y tê dôi vói cong dan Ngh An 
tir dja bàn thành phô HCM và các tinh, thành phIa Nam 

ye khách sin ARMY và khách sin Mu'ô'ng Thanh 

Can cir K hoch sO 396/KH-UBND ngày 20/7/202 1 cüa UBND tinh Ngh 
An, vê vic don cong dan Ngh An bj ãnh hu&ng do djch Covid-19 tth ye ttr thành 
phO HCM và các tinh, thành phIa Nam. 

Can cur phuo'ng an so 426/PA-LTBND ngày 30/7/202 1 cüa UBNID tinh Ngh 
An ye phuo'ng an dOn cong dan dçit 1. 

Can cur Kê houch so 4052/KH-BCH ngày 01/8/2021 cüa Bô CHQS tinh 
Ngh An ye tiêp nhn cách ly ytê cong dan Ngh An tth ye tir thành ph HCM và 
các tinh, thành phIa Nam ye dia bàn tinh. 

UBND thj xà Cura Lô ban hãnh kê houch tiêp nhn, cách ly y tê dôi vci cong 
dan Ngh An tur dja bàn thành phô HCM và các tinh, thành phIa Nam ye dja bàn 
th xã Cura Lô tui khách sin ARMY và khách san  M'tthng Thanh nhu sau: 

I. M1JC TIEU, YEU CAU 
1.Muc tiêu 
TO chirc tiêp nhn, cách ly y tê dôi vth cong dan Ngh An bj ãnh hu&ng do 

dich Covid- 19 ti-a ye tlr thành phô HCM và các tinh, thành phIa Nam vai phucing 
châm "4 ti ch", kjp th?.ri phát hin nhrng trithng hçip nghi nhim d khoanh 
vOng xur 1, bâo darn chu dáo, an toàn tuyt dôi, không dé lay nhiêm chéo trong 
khu cách ly và ra cong dông. 

2. Yêu câu 
- TIch cuc, chü dng chuân bj 1irc hrçng, phi.icng tin, cci sO vt chat; lay 

h'c Iu'crng vU trang lam nông cot; hip dOng chat chë; chi huy, diêu hành kjp thai, 
thng nhât, bâo darn an toàn. 

- Quán trit thrc hin nghiêm tUe "5 K" cUa B Y tê, chU dng phOng ngra 
bang các giâi pháp dông b, bào dam surc khOe, an toàn cho can b chiên s', các 
lire luqng trirc tip tharn gia lam nhim v11 và cong dông dan eli. 

II. DOI TU'QNG, PHU'UNG PHAP, DIA DIEM 
1. Dôi tu'9ng: Cong dan Ngh An dang lam an, sinh sng, hQc tp tai  thành phO 

HCM và các tinh, thành phIa Nam gp khó khän do djch Covid-19 có thu câu cap 
thiêt trô ye quê, có kêt qua xét nghim am tInh vâi Covid- 19 dang trong thai han  72 
gia truóc khi len may bay, phân thành 2 nhórn thu sau: 

- Nhórn 1: IJu tiên ngu'&i cao tui, nguai khuyet tat; ngrnii có bnh hiem nghèo, 
rn dau dài ngày; phii nU mang thai, nuOi con nhO; tré em (dä dugc däng k) truac). 

- Nhóm 2: Các di tuçrng tr chi trã chi phi dê dang k chuyên bay thuoTig mai. 
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2. Phuo'ng pháp tiêp nhn và to chüc cách ly 
- Thânh 1p khung quãn 1, các to cong tác dê tiêp nhn và tO chirc cách ly tp 

trung trong thè'i gian It nhât 14 ngây, xét nghim It nhât 4 lan theo quy djnh cOa B 
Y té. Cách ly vâ theo dOi tOi thiêu 07 ngày tui nhà, nth lixu tri1 sau khi hoân thânh thai 
gian cách ly tp trung. 

- Di vai nhóm 1: Sau khi xuOng may bay, hrc 1iicng chirc näng hithng dan 
cOng dan di chuyên len xe dua v khu each ly (hrc 1uçng phucmg tin cüa tinh). 

- DM vai nhóm 2: Hang hang không chju trách nhim 4n chuyên và bô trI 
cong dan dn khách sn dâ dugc chuân bj. 

3. Dia diem cách ly: Tui khách sn ARMY (Khoi M5' Thäng, phumg Nghi 
Hu'o'ng, thj xã Ctra Là) và khách sn Mrnmg Thanh (Dung BInh Minh, p1iung 
Nghi Thu, thj xã Cüa Là). 

4. Thôi gian 
a. Thai gian tiêp nhn cong dan: 
- Ti khách sn ARMY: Chiêu ngày 03/8/2021 
- Ti khách san  Muèng Thanh: Dir kiên chiêu ngày 05/8 - 06/8/202 1 
b. Thai gian các b phn có mt nhtn nhim v171 
- Tai  khách  san  ARMY: 08 gRi ngày 03/8/202 1 
- Tai  khách  san  Mithng Thanh: 08 gRi ngày 05/8/2021 
III. TO CH1C SI DI)NG LVC  LUQNG CACH LY TiJ KHACH SIN ARMY 
1. S lung: 200 cOng dan 
2. Chü trI: Bô CHQS tinh 
3. Thành phân: 
- Chi huy chung: D/c Trung tá Hoàng Van Hái: Ban phông không- phông 

Tham muu - B CHQS tinh. 
- Lijc luçng phiic vii: 08 d/c do Bô CHQS tinh darn nhim 
- Lirc lung Y tê: 04 d/c do TTYT th xã Cira Là dam nhim 
- Lirc bâo darn an ninh trt tir: 02 d/c do Cong an thj xa Cira Là dam nhim. 
- Lirc luçing Dan quân: 10 d/c: Do Ban CHQS thj xã Cira Là diu dng. 
* Các lrc Iuçrng caa thj xã Cira Là tang cithng do chi huy chung khung 

cách ly phãn công,,bô tn nhirn v1i. 
* Phàng y tê, phàng TN-MT thj xã phôi hç)'p vth chü khách san  va khung 

cách ly tai khách san ARMY kiêm tra an toàn thirc phAm, cOng tác xir 1 rác thai 
theo dung quy djnh cüa B Y te trong phàng chng djch. 

* Dã tiêp nhn inc 19 gi 20 phiit ngây 03/8/2021, s hxcing cong dan 217 
ngu'ài (trong do có 23 tré em, 194 nguai 10n), hin da on dnh trong khu vuc ách ly. 

IV. TO CHU'C sU DIJNG LI)C LIXQ1G CACti LY TJT KHACH SAN 
MIIoGTHANH 

1. Dr kiên so luvng: 500 cong dan 
2. Chu trI: Ban CHQS thi xA 
3. Thành phân: 
- Chi huy chung: D/c Trung tá Trân Nht Thành - Phó CHT/Ban CHQS thi xh. 
- Lire luçing Y te: 04 d/e cüa TTYT thj xa. 
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- Lirc lucrng báo dam an ninh trt tir: 02 dlc Cong an thj xA. 
- Luc lu'cmg phc v1: 13 d!c (Ban CHQS thj xã 09 &c; Dan quân 04 d/c). 
- Lirc li.rçing thu gom rác thai tiir các phông nghi cüa cong dan each ly, rác thai 

ytê trong khu each ly xuông bàn giao cho 1rc hrcmg xir 12:  05 d/e (Ban CHQS th xâ 
02 d/c; Dan quân 03 dIe). 

- L?c 1ung nâu in do Ban CHQS thi. xâ dam nhim. 
* Các lire hrçrng lam nhim v each ly do chi huy chung khung cách ly 

phân công, bô trI nhim vii. 
* Phông y tê, phông TN-MT thj xa phôi hçcp vOi chü khách sn và khung 

cách ly tii khách sin Mung Thanh kiêm tra an toàn thire phm, cong tác xü 1 rae 
thai theo diing quy djnh cüa B Y tê trong phông chông djch. 

V. NHflM VJ CUA CAC CO QUAN, ]3O'N Vj, BAN, NGANH DOAN THE 
1. Ban CHQS thi xã. 
-, Tharn rnui thành 1p  khung thrc hin nhim v t?i diem each ly dang thành 

phân, so luçrng theo quy djnh (1p danh sách giri ye B) CHQS tinh dé ra quyêt dinh). 
- Phôi h9p chat chêvói eác Co quan, don vj, ban, ngành, to ehire trin khai hrc 

1uçing, phiiong tin, 4t chat theo dCing kê hoteh. PhOi hçip vài khung each ly ti khách 
sn ARMY tham mu'u cho UBND thj xã diêu dng các 1ire liiçmg theo kê hotch cüa 
trên. Chü tn diêu hành mi hott dng ti khu vçrc cách ly khách sn Muèng Thanh. 

-PhOi hçrp vói Cong an thj xA xay di.mg phi.rang an SSCD, báo dam an toàn 
tuyt dôi trong qua trInh tiêp nhn và cách ly. 

- Chü dng vâi phOng Y tê thu gom rae thai và hip dông vôi Cty Môi 
tru'ng Thu Ha dê xir 1 theo quy djnh cüa B Y te. 

- Chü dng nArn chAc tInh hInh, du lun cüa nhân dan. PhOi hçip v6i Ban 
Tuyên giáo Thj ñy, phông VAn hóa và Thông tin; Trung tam VAn hóa, Th thao và 
Truyn thông thj xã kjp thi vi& bài, dua tin v nhim vi tip nh.n cong dan Ngh 
An bj ánh huô'ng do djeh Covid-19 tri v tü thành ph HCM và các tinh, thành 
phia Nam v tinh Ngh An nói chung và thj xa Cira Lô nói riêng, day là chInh sách 
nhân do cüa Dâng, nba nuóc ta, dng th?ri phân bác, du tranh các 1un diu sai 
trái cüa các th lirc tha djch, nhm n djnh du lun nhân dan. 

- PhM h9p vói Trung tarn y t, các dja dim each ly thire hin tot nhim vii 
tip nhn và each ly Cong dan, bâo dam an toàn tuyt di tii khu each ly, tin hành 
eáe bin pháp báo darn y tê truó'e, trong va sau khi tip nhn each ly khOng d xy 
ra lay nhiêm chéo trong khu each ly. Bâo dam t& ch d An, ung, v sinh, khoa 
h9c, day dü, an toàn thire phâm, sic khOe và eác thu yu phm phçic vll sinh hot 
cho cOng dan, chO tr9ng nguôi già, tré nhO, ngui m, phii ntt eó thai. Khi cong dan 
hoãn thành thri gian each ly theo quy djnh, ph& hp vi Trung tarn Y t tharn mru 
cho UBND thi xA thông báo eho chInhquyên dja phi.rong (nai eu trii cüa cong dan) 
có mt d don cong dan dong thai cap giây chirng nhn hoàn thanh each ly cho 

cong dan. 
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- Chü trI phM hqp vi Trung tam y t l.p dir trü kinh phi, các trang thiêt bj, 
vt tu y t báo cáo Bô CHQS tinh bâo dam và giri Phèng Tài chInh - Kê hoch thj 
xã xern xét trInh UBND thj xã h trçl them mt phn kinh phi cho các 1irc luqng 
lam nhiêm vu (nêu co). 

- Trirc tip theo döi, kim tra, don dc các hrc hxçing trong su& qua trInh thrc 
hin nhim vi ti các dim each ly, dng thi t chrc hxc lucmg san sng tip nLtn 4t 
chat, kinh phi üng h cüa các to chüc, Ca nhân, phân bô hçp 1, tng hcp kêt q ia báo 
cáo Ban chi do phông, chông djch Covid-19 thj xã. 

2. Cong an thj xii. 
- Phãn cong 04 dng clii trrc ti 02 khu vrc cách ly (mi khu vyc 02 d/.), phOi 

hcip vói Ban CHQS thj xã quán 1, nm chäc so luçing, l ljch cong dan cách 
ly, xây dçrng phuo'ng an báo dam an ninh trt tir, báo dam an toàn tuyt & i tron 
qua trInh tiêp nhn và cách ly. 

- Phôi hçp nm chäc tInh hInh du lutn nhân dan trong qua trInh tip nhn, 
vin chuyên cong dan ye vj trI cách ly và trong suOt qua trInh cách ly, có biçn pháp 
xtr l các truèng h?p  chông, trn, gay mt an ninh trt tçr ti khu cách ly ho' 
không hçip tác dê cách ly theo quy djnh. 

- Clii do Cong an các phu?mg, ch& chn, hung dn giao thông ti cá ngã , 
ngã tu' khi doàn xe dua don cOng dan ye cách ly. 

3. Phông Y tê thj xii. 
- Chü trl cOng tác chuyên mon trong cOng tác phông, chng dj a bn1i, 

huó'ng dn các Ca quan, dan vj trin khai cong tác cách ly theo quy djnh cia B Y 
t và Ban chi do phOng, chông djch Covid-19 thj xii. 

- Ph6i hgp vói Ban CHQS thj xii kiem tra cong tác an toàn thic phn 
vii hu'fmg dn thu gom, phân 1oti rae thai d tiêu hüy, biio dam an toàr v sirh 
mOi trtthng. 

- PhOi hgp vi phông TN-MT thj xii huóng dan, kim tra cong tác thu 
gom rác thai, phân loi rác thai d tieu hüy cüa khách sn ARMY va kháh 
s?n MithngThanh, biio dam an toan v sinh môi trung. 

4. Trung tam Y t thj xã. 
- Chü dng lien h, tiêp nhn trang thit bj y té, thuôc, hóa cht khr khutn, 

d dung báo h phông cMng djch, t chirc phun khir khu.n tii khu vuc cách i 
khách sin ARMY và khách stn Muè'ng Thanh. 

- Phân cOng 08 dIe trrc tai 02 khu virc cách ly (mi khu v1rc 04 die), phM hap 
vó'i Ban CHQS thi xii, Cong an thj xii và các b phn lien quan tO chüc tip ni-  n 
cOng dan, chü trI kirn tra than nhit, 1y mu xét nghim, phân loi, v.n chun 
bnh nhãn t11 khu cách ly dn bnh vin da khoa Ngh An và bnh vin dii chin 
cüa tinh i huyn Hung Nguyen (nu có trung trueing hp nghi nhim va 
bnh tt phü'c tp khác). PMi hçip vi Ban Chi huy Quân sir thj xii, Cong an thi xii 
tham mu'u cho UBND thj xii cp giy chüng nhn cho cOng dan sau khi h an 
thinh thai gian each ly. 
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- Phi hçp vri Phông Y t tng hçp tInh hInh din bin djch bnh, cách ly y 
th diu tn, báo cáo Ban chi dao  phông chng djch Covid-19 thj xA theo quy djnh. 

5. Phông Tài chinh - Kê hotch. 
Hiing dn Ban CHQS thj xA 1p kinh phi trInh UBND th xà xem xét, 

quyt djnh, h trçY rnt phn kinh phi cho các h.rc luçmg lam nhim vii (nu co). 
6. Phông Tài nguyen và Môi tru'ô'ng. 
Phi hçip vói Ban CHQS thj xã d kim tra vic xà l rae cüa Cty Môi 

tru'ô'ng Thu Ha. 

7. Phông Van hóa và Thông tin; Trung tam Van hóa, The thao và 
Truyên thông. 

PhM hçrp vó'i các ban, ngành, doàn th t chirc tuyên truyn các bin pháp 
phông chông djch Covid-19; thông tin tInh hInh, din bin djch bnh trên h 
thng phirong tin truyn thông cüa thj xã d nhân dan nâng cao nhn thüc trong 
phông chng dch. 

8. D nghj Ban Tuyên giáo, MTTQ, Doàn Thanh niên, Hi Lien hip 
Phii nfr thj xã. 

- Chi do, djnh huórig báo dài v cong tác tuyen truyn phông chng djch va 
thông tin tInh hInh, din bin djch bnh Covid- 19 trên dja bàn thj xã và ti khu each ly. 

- Phát dng kêu gçi các co quan, dan vj, t cht'rc, doanh nghip, cá nhân 
tham gia dng viên tinh than, üng h vt cht, kinh phi cho các 1rc luçing tti khu 
vuc cách ly. 

9. UBND các phu'ô'ng. 
- Tang cuông tuyên truyên vn dng cho can b, dãng viên và nhan dan ye 

cong tác phOng chông djch ti các dja diem each ly, ho trg các lirc lixçing chirc 
näng hoàn thành tot các thim vii duçc giao. 

- Chi dao  Ban CHQS tham mu'u [cia chn, diêu dng 1irc luçmg Dan quãn theo 
yêu câu nhim vi cüa Ban CHQS thj xã trong vic vii don tiêp cong dan ye each ly 
tji khách sin ARMY và khách sn Mii?mg Thanh. So 11.rqng do Ban CHQS tham 
mu'u diêu dng. 

vi. CAC M3T BAO DAM 
1. Bão dam An, 0', sinh hott, y t. 
- B trI nai i, sinh hott tai  các khu cách ly tp trung, dam bão dty dü nhu 

yu phm cci ban (chän, man, chiu, gi, d dung sinh hot Ca nhân hang ngày) 
cho t&ng cong dan tai  các khu vtrc b trI cách ly. 

- Bão dam An ung: To chrc ntu An tp trung, chia theo djnh sut dua dn 
tn phOng i cho cong dan, dam báo v sinh an toàn thrc phm. 

- Báo dam y t: Tin hành kim tra than nhit, thAm khAm sue khOe hang 
ngày cho toàn b cong dan cách ly. Lay mu xét nghim it nht 4 1n trixOc khi 
cOng dan hoàn thành cách ly. 



TM. UY BAN NHAI DAN 
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2. Bão dam kinh phi. 
a. Di vôi nhórn 1 (Cách ly theo chi djnh cüa Co quan nba nuic): 

- Cong dan duçc h trçY toàn b kinh phi di 1ti tü thành phô HCM Va 
các tinh, thành phIa Nam dn các co s cách ly tQtp trung (tin an, xét n:him. 

sinh hoit phi). 
- Nguôn kinh phi: 
+ Ngân sách nhà nuc h trg trong khã näng can dôi. 
+ Ngun fing h phông chng djch Covid-19 do Uy ban MTTQ các cp 

quãn 1. 
+ Nguôn vin trçY, tài trçl, h h cüa các t chirc, cá nhân trong v. ngoãL 

nuc vâ các ngun vn hçp pháp khác. 
b. Dôi vói nhóm 2 (Cách ly theo yêu cu cüa cong dan): 
COng dan chi trã toàn b kinh phi di 'ai, chi phi each ly (tin an, a, sinli 

hoit, xét nghirn...) theo mt'rc giá do khách skin cOng b (là mirc giá dã duçc 

các Co quan chirc näng kháo sat, thrn djnh) và các chi phi khác lien quaii 
theo diem b khoãn 3 Diêu 1, dim c khoán 2 Diêu 1 Nghj quyt 16f'Q-CP 
ngày 08/02/2021 cüa ChInh phü. 

Nhn duçic Kê hoich nay yêu cu các phông, ban ngành, co quan, don v, 
UBND các phumg trin khai thrc hin nghiêm tue. Trong qua trInh thuc hir, 
nu có gI vithng rnc báo cáo v UBND thj x, Ban Chi do phông, ch&g djc 
Covid-19 thj xã (qua Ban CHQS thj xä) d kjp thai xir 1./.' 

Noi jj/• 
- UBND tinh; B CHQS tinh; Cong an tinh (b/c); 
- Thu'Ong trirc Tlij üy, HDND, UBND thj xã (b/c); 
- Chi tich, các Phó CT UBND thj xã; 
- Ban Tuyên giáo, MTTQ (phi hop  chi  dao); 
- Ban CHQS thj xã; Cong an tlij xA; 
- Các PhOng: TC-KT; Y t; Van bOa - Thông tin; 
Tài nguyen và MT; Trung Tarn VHTT-TT; 
- Các phOng, baii, ngành, doàn th có lien quan; 
- UBND 07 pIiung; 
- Liru: VTQS.  HS 

Doãn Tin Dung 
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