
U' BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHA VIT NAM 
TH!  xA CIA LO Dc 1p - Tr  do - Hnh phüc  

S: /KH-UBND Ca Lô, ngày tháng näm 2021 

KE HOACH 
A A A A S S r S r A r A Tiep nhin cong dan Nghç An tir da ban cac tinh, thanh phia nam ye cach ly y te 

tp trung ti khu k tuic xá Trirô'ng Cao dàng thtro'ng miIi, du 11ch Ngh An 

Can cü k hoch s 396/KH-UBND ngày 20/7/202 1 cüa UBND tinh Ngh 
An v vic don cong dan Ngh An bj ành huàng do djch Covid-19 trâ ye tü thành 
ph H ChI Minh và các tinh, thành phIa nam; 

Can cü vào phucmg an s 426/PA-UBND ngày 30/7/202 1 cüa UBND tinh 
Ngh An v phuang an don cOng dan dçit 1; 

Can cr k hoach s 4052/KH-BCH ngày 01/8/2021 c1ia B CHQS tinh Ngh 
An v vic tip nhn, cách ly y t dM vi cOng dan Ngh An tü Thành phô Ho ChI 
Minh và các tinE, thành phIa nam v dja bàn tinh; 

UBND thj xâ Cüa Lô ban hành k hoich tip nhn cOng dan Ngh An tir dja 
bàn các tirih, thành phia nam v cách ly y té tp trung tii khu k)' tiic xá Trung Cao 
dng thucing mi, du ljch Ngh An nhu sau: 

I. M1JC TIEU, YEU CAU 

1. Muc tiêu 

T chrc tip nhn, each ly y tê tp trung dôi vâi cong dan Ngh An bj ã'i 
hu&ng do djch Covid-19 tiir các tinh, thành phIa nam ye vi phuo'ng châm "4 ti 
ch", kjp thôi phát hin nhUng trueing hçip nghi nhim dê khoanh vng xr 1, bào 
dam chu dáo, an toàn tuyt di, không d lay nhiin chéo trong khu cách ly và ra 
cong dông. 

2. Yêu câu 

- TIch crc, chU dng chun bj lirc lucing, phuang tin, co sâ v.t cht; i.y 1irc 
lucmg vu trang lam nOng cOt; hip dng chit chë; chi huy, diu hành kjp thi, 
thng nht, bâo dam an toàn. 

- Quán trit thrc hin nghiêm tüc "5 K" cüa B Y t, chü dng phOng ngü'a 
bang các giái pháp dông bO,  bâo dam sue khOe, an toàn cho can b chin sr', các 
1rc luqng tr?c  tiêp tham gia lam nhim vv và cong dông dan cu. 

II. DO! T!JQG, PHUCNG PHAP, DIA  DIEM, THO! G1AN 

1. Di tu'çrng: Cong dan Ngh An lam an, sinh song, h9c tp t?i  các tinh, thành 
phIa nam gp khó khAn do djch Covid- 19 có nhu cu cp thit tr v quê, có kt qua xét 
nghim am tinh vói Covid- 19 dang trong thii hn 72 gi triróc khi v dja phuang. 
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2. Phirong pháp tiêp nhn Va to chfrc cách ly 

- Thành 1p khung quán 1, các t cong tác d tip nh.n và th chüc cách 1 tp 
trung trong thai gian It nht 14 ngày, xét nghim It nhât 4 lan theo quy djnh cüa B ' 
t. Sau khi hon thành thai gian cách ly ytê tp trung tiêp tiic cách ly y tê và theo dOi 
sirc khóe ti nba, noi lu'u trü theo di1ng quy djnh cüa Bô Y tê. 

- Các lirc luqng chirc näng cüa tinh t chi'rc bào dam phlrGng tifl vfl 
chuyn cong dan dn dja dim cách ly bàn giao cho khung quân 1 tiêp iihn dê bô 
trI nGi an ô và sinh hoat. 

3. Dja diem each ly: Tai  khu k tüc xá Tnrmg Cao däng thuong rnai, du 
lich Nghê An (So 117, Dung Sào Nam, khôi 1, phumg Nghi Thu, thj xâ Cira Lô). 

4. Thô'i gian 

a) Thii gian các b ph.n có mt nhn nhim vii: 07.00 ngày 08/9/202 1 

b) Thñ gian tiêp nhn cong dan: D? kin bt du tr ngày 09/9/2021 (B 
CHQS tinh sê thông báo khi có thông báo cüa UBND tinh). 

III. TO CHI5'C SI D1JNG L1C LIJ'QNG CACH LV. 

1. S lucing: Di,r kiên khoàng 300 cOng dan. 

2. Chü trI: Ban CHQS thi xa Ci:ra Lô 

3. Thành phn: 

- Chi huy chung: D/c Trung tá Phtrn Ng9c Tuân, Chñ thim Hu cân-K5 thut, 
Ban CHQS thj xã 

- Lirc 1uçng phic vii: 07d/c. 

- Lrc luçmg Y t: 02d/c. 

- Luc bào dam an ninh trât tu: 02d/c. 

- Lire h.rçing Dan quân: 06 d/c: Do Ban CHQS thj xâ Cira Lô diu dng. 

* PhOng y tê, phông TN-MT thj xã pMi hcip vi khung cách ly tmi Trueing 
Cao däng thuong mgi, du 1ch Ngh An kiêm tra an toàn thirc phm, cong tác xü l' 
rae thai theo dung quy djnh cüa B Y t trong phông chng djch. 

IV. NHIM VJ CUA CAC CO QUAN, DON Vi,  BAN, NGANH DOAN THE 

1. Ban CHQS thi xã. 

-, Tham muu thành 1p khung thrc hin nhiin vil ti dim cách ly diing thãnli 
phân, sO luçrng theo quy djnh (lip danh sách gui v UBND thj xä d ra quy& djnh). 

- Chü tn diu hành mçi hoat dngti khu virc cách ly phi hçip chit chê vui các 
co quan, don vj, ban, ngành, to chmrc triên khai lçrc luçrng, phuo'ng tin, vat chtt theo 
dung kê homch. 

-Phom hcp vo'i Cong an thj xA xây drng phu'ong an SSCD, bão darn an toàn 
tuy9t dOi trong qua trInh tiêp nhn và each ly. 
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- Phi hcip vó'i truông Gao ding thuong rni, du ljch Ngh an chuân bj day dü 
vj trI cách ly cho cong dan, tOng d9n v sinh, bâo dam h thông din nuc vã các 
diu kin thit yêu phçic v cho nhim vii cách ly cong dan; tO chüc phun kh khuân 
tai khu virc each ly và khuôn vien Tnring Cao dàng thuang mi, du ljch Ngh An. 

- Chü dng pMi hçip vâi phông Y t thu gom rác thai và hip dng vi Cong 
ty Môi trnng Thu Ha dê xr 1 theo quy djnh cüa B Y té. 

- ChU dng nm chc tmnh hInh, du 1un cüa nhân dan. Phi hqp vi Ban 
Tuyên giáo Thj üy, phông Van hóa và Thông tin; Trung tam Van hóa, The thao Va 
Truyn thông thj xã kjp thai viêt bài, dua tin ye nhim vi tiêp nhn cong dan. 

- Phi hçip vói Trung tam y t, thrc hin t& nhirn vi tip nhn và cách ly 
cOng dan, bão dam an toàn tuyt dOi tai  khu each ly, tiên hành các bin pháp bâo 
dam y t truâc, trong và sau khi tiêp nhn each ly không dê xây ra lay nhiêm chéo 
trong khu each ly. Bão dam t& ch d an, uông, v sinh, khoa hoc, day dü, an toàri 
thrc phâm, sirc khôe và các nhu yêu phâm phçic v sinh hoit cho cong clan, chui 
tr9ng ngithi già, tré nhó, ngui Om, phii nct có thai; chu trách nhim 4n chuyên các 
truèng hçip discing tinh vói SARS-CoV 2 và các bnh tt phirc ttp khác den các bnh 
vin diu iij tuyên trên. Khi cong dan hoàn thành thai gian each ly theo quy djnh, 
phôi hçp vth Trung tam Y tê tham rnuu cho UBND thj xä thông báo cho chInh 
quyên dja phuong (noi cu trü cüa cOng dan) có m.t dê don cOng dan dOng thi cap 
giây chtrng nhn hoàn thânh cách ly cho cOng dan. 

- Chü tn phéi hcip vi Trung tam y t 1p dir trü kinh phi, các trang thit bj, 
vat tu y tê báo cáo B CHQS tinh báo dam và giri Phông Tài chInh - Kê hoch th 
xã xern xét trInh UBND thj xã ho trçl them mt phân kinh phi cho các 1irc Iuçiig 
lam nhiêm vu (nêu co). 

- Tc tip theo dOi, kiêm tra, don déc các lirc lugng trong su& qua trInh thirc 
hin nhim v ti các diem each ly, dông thai tO chc lirc 1ung sn sang tip nhn vt 
chat, kinh phi üng h cüa các tO chc, cá nhân, phan b hgp 1, tng hgp kt qua báo 
cáo Ban chi dao  phOng, chOng dch Covid-19 thj xã. 

2. Cong an thj xã. 

- Phân cong 02 dng chI trçrc ti khu virc each, phi hçxp vâi Ban CHQS thj xã 
quán 1, näm chäc so 1ug, l ljch cOng dan ye each ly, xây dirng phixang an bâo 
dam an ninh trt tsr, bâo dam an toàn tuyt dOi trong qua trInh tiêp nhn vá each ly. 

- PhOi hçip nm chic tInh hInh du 1un nhan dan trong qua trInh tip nhn, 
vn chuyên cOng dan ye vj trI each ly và trong suOt qua trInh each ly, có bin pháp 
xir l các trung h?p  chOng, trOn, gay mat an ninh trt tr tai  khu each ly hoc 
không hçip tác d each ly theo quy djnh. 

3. Phông Y t thj xã. 

- Tang cung cOng tác quãn l nhà nuOc trong cOng tác phOng, chng djch 
bnh, hw'mg dan các ca quan, dcn vj trin khai cOng tác each ly theo quy djnh cüa 
B Y tê và Ban chi dao  phông, chOng djch Covid-19 thj xã. 
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- Phi hçp vi phông TN-MT thj xa hithng dan, kiêm tra cong tác thu gorn 
rác thai, phân loai rác thai dê tiêu hüy bào dam an toàn v sinh môi tru?mg. 

- Phé,i hçp vâi Ban Chi huy Quân sir th xa, Cong an thj xã tharn muu cho 
UBND thj xã cap giây chirng nhn cho cong dan sau khi hoàn thành thai gian cac h ly. 

4. Trung tam Y t thi xã. 

- Chü dng lien h, tip nhn trang thi& bj y t, thuôc, hóa chat khi:r ldiuân, 
do dung báo h phông chông djch. 

- Phi hçip vói Ban CHQS thj xã kim tra cong tác an toàn thirc phtn vã 
hung dn thu gom, phân 1oi rác thai dê xü 1, tiêu buy, báo dam an toan vç 
sinh môi trmYng dung quy djnh. 

- Phân cong 02 &c ti-crc ti khu virc cách ly, phôi hçip vói Ban CHQS thj xã, 
Cong an thj xã Va các b ph.n lien quan to chüc tiêp nhn cong dan, chü trI kiêm 
tra than nhit, lay mâu xét nghim, phân 1oi; çhiu trách nhim lien h vi các 
bnh vin diêu trj tuyên trên và lam thu tic chuyên vin cho các truèng hçp du'ang 
tinh vâi SARS-CoV 2 và các truô'ng hcp bnh ty phüc tp khác. 

- Phi hçp vói Phông Y t tng hçrp tInh hInh din bin dch bnh, each ly y 
tê diêu trj, báo cáo Ban chi dio phông chông djch Covid-19 thj xã theo quy dinh. 

5. Phông Tài chInh - Kê hoich. 

Chü trI phôi hcip vói Ban CHQS thj xã 1p kinh phi d nghj UBND thj x 
xem xét, quyêt djnh ho trg mt phân kinh phi trong diêu kin cüa thj xã. 

6. Phông Tài nguyen và Môi tru*ng. 

Phi hçp vri Ban CHQS thj xã dê kim tra vic xi:r l rác cüa Cong ty Môi 
trung Thu Ha. 

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

Phi hcip v6i các ban, ngánh, doàn th t chirc tuyên truyn các bin pháp 
phông chông djch Covid- 19; thông tin tInh hmnh, diên biên djch bnh trên h thng 
phuang tin truyên thông cüa thj xã dê nhân dan nâng cao nhn thirc trong phOng 
chông djch. 

8. Be nghj Ban Tuyên giáo, MTTQ, Boãn Thanh niên, Hi Lien hiêp 
Phu nü thj xã. 

- Chi dao,  djnh huàng báo dài v cong tác tuyên truyn phông cMng dich va 
thông tin tInh hInh, diên biên djch bnh Covid- 19 trên dja ban thj xã và ti khu each ly. 

- Phát dng kêu gi các co quan, dan vj, t chuc, doanh nghip, Ca nhârr 
tham gia dng viên tinh than, üng h vt chat, kinh phi cho các lirc luang tai khu 
vuc each ly. 

9. UBND các phu'ô'ng. 

- Tang cithng tuyên truyn vn dng cho can b, dáng viên vá nhân dan ye 
cong tác phông chng djch ti các dja dim cách ly, h trçi các 1irc krçmg chüc nãng 
hoàn thânh tot các nhim v171 duqc giao. 
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- Chi dao  Ban CHQS phu'ing tham muu lira chon, diu dng lirc luçrng Dan 
quân theo yêu cu nhim vii cña Ban CHQS th xã trong vic vii don tip cong dan cách 
ly ti Trueing Cao ding thi.rang mi, du ljch Ngh An, s 1rnng do Ban CHQS tham 
rnu'u diu dng. 

10. Be nghj Ban giám hiu trtrb'ng Cao ding thu'ong mi, du ljch Ngh An 

Phi hçp và tto diu kin v mi mt cho Ban CHQS thj xã và các 1rc Iuqng 
cht'xc näng chun bj dja dim each ly tii khu k ti1c xá cüa nhà truO'ng; báo darn 
dy dü h thng din, nuc phiic vii sinh hot cho cong dan v cách ly cüng nhu 
hrc luçrng phiic vli cách ly. Phi hçip vâi Ban CHQS thj xã tin hành phun khü 
khun các vj trI trpng dim trong khuôn viên nba trung, chi do 1irc 1uçng can b, 
giáo viên, cong nhân viên, sinh viên nhà trithng tuyt di không di 1i gân kim virc 
cách ly khi không có nhirn vii dng th?i có bin pháp phOng chng Covid-19 
trong nhà trung. 

vi. CAC M3T BAO DAM 

1. Bão dam an, &, sinh hot, y t. 

- B tn noi a, sinh hoat tti cac khu each ly tp trung, dam bâo dày dO nhu 
yu phrn co bàn (chän, man, chiu, gi, d dOng sinh hoit cá nhân hang ngày) cho 
tl'rng cong dan tii các khu virc b tn cách ly. 

- Bào darn an ung: To chOc nu an ttp trung, chia theo dnh sut ckra dn 
tn phông a cho cong dan, dam bào v sinh an toàn th?c phâm. 

- Bão dam y t: Tin hành kim tra than nhit, thàrn khám süc khOe hang 
ngày cho toàn b cOng dan each ly. Ly mu xét nghirn It nht 4 thn truac khi 
cOng dan hoãn thành each ly. 

2. Bão dam kinh phi. 

- Cong dan phài tr chi trâ tin an hang ngày; UBND tinh chju trách 
nhiêrn chi trã các khoán chi phi khác theo dim b, khoân 5, diu I cOa Nghj 
Quy& 16/NQ-CP ngày 08 tháng 02 näm 2021 cOa ChInh phO 

- UBND thj xà h trç kinh phi cho 1rc 1ung Quân sr, Cong an, Y t, 
Dan quân và cho các cOng dan cách ly tp trung ti khu k tOc xá, tru'ng Cao 
ding, thucing mai  du ljch Ngh An theo quy djnh. 

- D nghj B CHQS tinh Ngh An cO van bàn tham rnuu cho Sâ Din 1irc 
Ngh An chi dto din lirc Caa Là khOng thu phi tin din khu k tOe xá, 
tri.thng Cao ding thixong mai, du lich Ngh An trong thai gian tO chirc cách ly 
cong dan theo dOng quy djnh cOa nhà nu'c. 



Doãn Tiên Dung 
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Nhn thrçic k hoich nay yêu cu các phông, ban ngành, cci quan, do'n 
UBNID các phu&ng trin khai thirc hin nghiêm tic. Trong qua trInh thirc hin, nu 
có gI vung mc báo cáo v UBND thj xã, Ban Chi do phông, chng djch Covid-
19 thj xã (qua Ban CHQS thj xã) d kjp thii xü 

No'i nhân: TM. UY BAN NHAN DAN 
- UBND tinh; Bô CHQS tinh; Cong an tinh (b/c); CHU TICH 
- Thi.ring trirc Thj üy, HDND, UBND thj xã (b/c); 
- Chü tjch, các Phó CT UBND thj xã; 
- Ban Tuyên giáo, MTTQ phi hop chi d?o); 
- Ban CHQS thj xã; Cong an thj xã; 
- Các PhOng: TC-KT; Y M; Van hóa - Thông tin; 
Tãi nguyen và MT; Trung Tam VHTT-TT; 
- Các ban, ngành, doàn th có lien quan; 
- TruO'ng Cao dng thtiong mai,  du lich Ngh An; 
- UBND 07 phuOng; 
- Luu: VT, QS. L25 
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