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BÁO CÁO  

Thực trạng chuẩn bị, sử dụng cơ sở cách ly và phƣơng án  

tiếp nhận trong thời gian tới 

 

I. THỰC TRẠNG CHUẨN BỊ VÀ SỬ DỤNG (Số liệu cập nhật đến 17h 

ngày 30/11/2020) 

1. Các cơ sở cách ly của tỉnh: Tổng 3.118 giường, đã tiếp nhận 1.735, còn 

1.383 giường chưa sử dụng, cụ thể: 

TT Tên cơ sở 
Số giường 

chuẩn bị 

Đã sử 

dụng 
Hiện còn 

Ngày sử 

dụng 

1 Trung tâm HLDBĐV 200 200 0 19-20/3 

2 Đội Hải quan tại cổng B 390 362 - 19-20/3 

3 Trường Quân sự tỉnh 134 134 0 20/3/2020 

4 KTX Đại học Hà Tĩnh 850 846 - 21-24/3/ 

5 TTGDTX Hương Khê 100 72 30 20-21/3 

6 KTX Mitraco Kỳ Thịnh 1050 114 953 29/3 

7 KTX Trường Chính trị 

Trần Phú 

200 0 200 - 

8 Khách sạn Thiên Ý 200 0 200 - 

Tổng số 3.124 1.728 1.383 - 
 

2. Các khu cách ly của tuyến huyện, xã:  
 

TT Tên cơ sở 
Số giường 

chuẩn bị 

Đã sử 

dụng 
Hiện còn 

Ngày sử 

dụng 

1 Cấp huyện 7.546 2.567 4.979 19-30/3 

2 Cấp xã 10.280 1.661 8.619 20-30/3 

Tổng số 17.826 4.228 13.598 - 
 

- Cấp huyện: Tổng số giường dự kiến 7.546 giường; đã sử dụng: 2.567; sẵn 

sàng tiếp nhận: 4.979;  

- Cấp xã: Tổng số giường dự kiến: 10.280; số đã sử dụng: 1.661; sẵn sàng 

tiếp nhận: 8.619. Có 106 xã/phường/thị trấn đã bố trí người cách ly, trong đó các 

trường học chiếm khỏang 70%, còn lại là sử dụng Trạm y tế và trụ sở cơ quan khác 

trên địa bàn cấp xã.  



 

3. Đánh giá:  

- Toàn tỉnh hiện chuẩn bị 20.950 giường, đã sử dụng 5.956 giường, số chưa 

sử dụng còn 14.994 giường (Các điểm trường mầm non sử dụng sạp). 

- Việc vận hành hoạt động tại các khu cách ly tập trung cơ bản đã thực hiện 

đúng Quyết định số 878/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 và các hướng dẫn hiện hành của 

Bộ Y tế. 

II. DỰ BÁO SỐ LƢỢNG NGƢỜI NHẬP CẢNH VỀ ĐỊA BÀN TỈNH:  

Đến 17h00 ngày 30/3/2020 Sở Y tế không nhận được báo cáo của các đơn vị 

theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 1938/UBND-VX1 ngày 30/3/2020 

(mục 2). 

III. ĐỀ XUẤT NGUYÊN TẮC CHỈ ĐẠO VÀ PHƢƠNG ÁN BỐ TRÍ 

- Đối với cấp tỉnh và cấp huyện:  

+ Tiếp tục tiển khai thêm các cơ sở cách ly của tỉnh và huyện. Cấp huyện lựa 

chọn các cơ sở do cấp xã đã chuẩn bị, có cơ sở hạ tầng/điện nước bảo đảm, sẵn 

sàng các điều kiện thiết yếu để tiếp nhận. Các cơ sở này do cấp huyện lựa chọn và 

quản lý. 

+ Từ 19h ngày 31/3 trở đi, người nhập cảnh qua Cửa khẩu Cầu Treo và Cha 

Lo sẽ lần lượt bố trí hết các điểm cách ly của tỉnh; khi các điểm cách ly của tỉnh đủ 

số lượng thì bố trí về các điểm cách ly của cấp huyện đã chuẩn bị theo chỉ tiêu Ban 

chỉ đạo tỉnh giao, đặc biệt là đối với các huyện có số lượng ít như Nghi Xuân, 

Hồng Lĩnh, Đức Thọ, Thành phố HT, huyện Kỳ Anh và các huyện chưa hết công 

suất theo chỉ tiêu. 

- Đối với cấp xã: Duy trì thực hiện số lượng hiện có và tiếp nhận cách ly đến 

hết ngày 31/3/2020. Từ ngày 19h 31/3/2020 không bố trí người nhập cảnh về các 

điểm cách ly do cấp xã quản lý, vì dễ lẫn lộn với các đợt trước. Các cơ sở cấp xã 

chỉ thực hiện cách ly các trường hợp phát sinh tại lẻ tẻ tại cộng đồng như liên quan 

đến Bệnh viện Bach Mai, đi vùng có dịch của địa phương trong nước về....  

- Sở Y tế dự báo số người nhập cảnh trong thời gian tới sẽ giảm dần, đặc biệt 

là khi Lào đóng cửa biên giới: Ước tính có khoảng 3.000 - 4.000 người về qua 2 

cửa khẩu trong 5 ngày tới. Như vậy số giường đã chuẩn bị đủ để tiếp nhận. Ngoài 

ra, các cơ sở cách ly tuyến tỉnh và huyện tiếp nhận đợt 1 đến ngày 04/4/2020 đã hết 

thời gian cách ly 14 ngày; sau khi thực hiện tổng vệ sinh, tiêu độc khử trùng, dự 

kiến sẽ tiếp nhận được đợt 2 thêm khoảng 3.000 người từ ngày 06/4/2020. 

IV. CÔNG TÁC QUẢN LÝ:  

1. Đối với các cơ sở cách ly tập trung của tỉnh: 

1.1. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Chủ trì chỉ đạo, điều hành hoạt động của các 

cơ sở cách ly tại Trung tâm Huấn luyện dự bị động viên và Trường Quân sự tỉnh, 

có trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh quyết định phê duyệt danh sách các trường 

hợp cách ly sau 02 ngày kể từ ngày tiếp nhận các trường hợp vào cách ly; tham 



mưu quyết định phê duyệt danh sách các trường hợp hết thời gian cách ly; thực 

hiện cấp giấy xác nhận hoàn thành thời gian cách ly tập trung và giao cho từng 

người. 

1.2. UBND các huyện, thành phố, thị xã: Chủ trì, điều hành hoạt động tại 

các cơ sở cách ly của tỉnh trên địa bàn, có trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh quyết 

định phê duyệt danh sách các trường hợp cách ly sau 02 ngày kể từ ngày tiếp nhận 

các trường hợp vào cách ly; tham mưu quyết định phê duyệt danh sách các trường 

hợp hết thời gian cách ly; thực hiện cấp giấy xác nhận hoàn thành thời gian cách ly 

cho người cách ly. 

2. Đối với các cơ sở cách ly tập trung của cấp huyện: Ban hành Quyết định 

thành lập khung tiếp nhận công dân để quản lý điều hành cơ sở cách ly; quyết định 

thiết lập cơ sở cách ly tập trung; quyết định phê duyệt danh sách các trường hợp áp 

dụng biện pháp cách ly y tế tập trung; quyết định phê duyệt danh sách các trường 

hợp hết thời gian cách ly. Ủy quyền cho cơ quan y tế địa phương (TTYT/YT DP) 

cấp giấy xác nhận hoàn thành thời gian cách ly tập trung cho người cách ly. 

3. Đối với các cơ sở cách ly tập trung của cấp xã: Cấp huyện thực hiện hoặc 

ủy quyền cho cấp xã thực hiện các nội dung như mục 2 nêu trên./. 

 
Nơi nhận:        
- Như trên; 

- Bộ Y tế; 

- Ban Chỉ đạo PCD của tỉnh; 

- UBND tỉnh; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh;      

- Lưu: VT, NVY. 
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