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KẾ HOẠCH
Tiếp nhận, cách ly tập trung ngƣời về từ địa bàn có dịch
và ngƣời nghi nhiễm COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Căn cứ tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn
tỉnh, trên cơ sở đề xuất của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại Tờ trình số 1808/TTr-BCH
ngày 03/8/2020 về việc đề nghị ban hành Kế hoạch tiếp nhận, cách ly tập trung
người về từ địa bàn có dịch và người nghi nhiễm COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đắk
Lắk; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tiếp nhận, cách ly tập trung người về từ địa bàn
có dịch và người nghi nhiễm COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, cụ thể như sau:
I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU
1. Mục tiêu: Tổ chức tiếp nhận, cách ly tập trung theo quy định hiện hành
(hiện là 14 ngày) những người nhập cảnh từ các quốc gia, vùng lãnh thổ vào địa bàn
tỉnh và người nghi nhiễm COVID-19 trong các đơn vị Quân đội và các cơ sở trong
hệ thống CTXH của tỉnh; phát hiện sớm các trường hợp nghi nhiễm COVID-19 để
xử lý kịp thời, không để lây lan ra cộng đồng.
2. Yêu cầu
- Chủ động, tích cực chuẩn bị mọi mặt với khả năng cao nhất; hiệp đồng chặt
chẽ; chỉ huy, điều hành kịp thời, thống nhất; bảo đảm an toàn.
- Địa điểm tiếp nhận thuận lợi cho công tác cách ly tập trung, theo dõi, quản
lý, giám sát; đảm bảo vệ sinh môi trường.
- Hạn chế khả năng lây lan đối với đội ngũ cán bộ, chiến sỹ, y tế trực tiếp
tham gia làm nhiệm vụ và cộng đồng dân cư.
- Phát huy mọi nguồn lực, bảo đảm đầy đủ cơ sở vật chất và phương tiện.
II. TƢ TƢỞNG CHỈ ĐẠO
Lấy phòng bệnh là chính, trong đó thông tin, giáo dục, truyền thông, giám sát
dịch là biện pháp chủ yếu; kết hợp các biện pháp chuyên môn kỹ thuật với các biện
pháp xã hội, hành chính trong phòng, chống dịch COVID-19. Thực hiện đúng
nguyên tắc phòng, chống dịch; phát huy sức mạnh tổng hợp, xác định “chống dịch
như chống giặc”.
III. ĐỐI TƯỢNG TIẾP NHẬN, ĐỊA ĐIỂM, CHỈ HUY ĐIỀU HÀNH
1. Đối tƣợng tiếp nhận cách ly tập trung: Những người về từ các địa bàn
có dịch và người nghi nhiễm COVID-19 trên địa bàn tỉnh.
2. Địa điểm, số ngƣời tiếp nhận, cách ly tập trung
a) Địa điểm tiếp nhận: Tại các Điểm cách ly.
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b) Địa điểm cách ly tập trung, số lượng người: 10 điểm/2.300 ngƣời.
- Tại các đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk: 03 điểm/240 ngƣời, gồm:
+ Thao trường Bộ CHQS tỉnh (Xã Krông Na/huyện Buôn Đôn): 60 người.
+ Tiểu đoàn 401/eBB584 ( ã Ea Kiết/huyện Cư M’gar): 100 người.
+ Doanh trại (cũ) cBB2/Ban CHQS huyện Ea Súp ( ã Cư M’lan/huyện Ea Súp):
80 người.
- Tại các cơ sở trong hệ thống CTXH của tỉnh: 07 điểm/2.060 ngƣời, gồm:
+ Ký túc xá Trung tâm giáo dục QPAN/Trường Đại học Tây Nguyên
(Phường Ea Tam/thành phố Buôn Ma Thuột): 360 người.
+ Ký túc xá Trường Đại học Tây Nguyên (Phường Ea Tam/thành phố Buôn
Ma Thuột): 360 người.
+ Ký túc xá Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk (Phường Ea Tam/thành phố
Buôn Ma Thuột): 300 người.
+ Ký túc xá Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại Đắk Lắk (Phường Tân
An/thành phố Buôn Ma Thuột): 450 người.
+ Ký túc xá Trường Cao đẳng Y tế Đắk Lắk (Phường Thống Nhất/thành phố
Buôn Ma Thuột): 170 người.
+ Ký túc xá Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk (Phường Thống Nhất/thành
phố Buôn Ma Thuột): 100 người.
+ Ký túc xá Trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên (Phường Ea
Tam/thành phố Buôn Ma Thuột): 320 người.
3. Chỉ huy điều hành các điểm cách ly: Do Bộ CHQS tỉnh chỉ huy điều hành.
IV. PHƢƠNG ÁN TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Chuẩn bị, tiếp nhận, vận chuyển, chỉ huy điều hành
a) Chuẩn bị tiếp nhận: Bộ CHQS tỉnh chủ trì phối hợp Sở Y tế, Sở Giao thông
vận tải, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan tổ
chức điều phối, phân luồng, vận chuyển về các cơ sở cách ly tập trung.
b) Tiếp nhận: Sở Y tế, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh thực hiện phân loại,
điều phối người cách ly về các khu vực cách ly của tỉnh. Bộ CHQS tỉnh phối hợp với
các cơ quan đơn vị để tiếp nhận và triển khai thực hiện.
c) Phương tiện vận chuyển: Trên cơ sở số lượng, đặc điểm các trường hợp cần
cách ly do các đơn vị thông báo, Sở Giao thông vận tải tiến hành rà soát và phối hợp
với Sở Y tế, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các đơn vị có liên quan bố trí các loại
phương tiện phù hợp đảm bảo công tác vận chuyển được an toàn và theo đúng quy
định về phòng chống dịch của Bộ Y tế (Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo tại Công
văn số 2254/UBND-KGV ngày 17/3/2020 về việc đảm bảo phương tiện giao
thông để tiếp nhận, đưa đón các đối tượng cách ly phòng chống dịch COVID-19).
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d) Tổ chức chỉ huy: Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh trực tiếp
chỉ huy, điều hành.
2. Thành phần và nhiệm vụ của các đơn vị tại khu cách ly
a) Thành phần tại khu cách ly gồm:
- Chỉ huy cách ly: Chỉ huy đơn vị Quân đội được giao đảm nhiệm (chịu trách
nhiệm lãnh đạo các đơn vị, quân y; y tế địa phương; lực lượng bảo vệ, phục vụ; công
an và các thành phần khác có liên quan đảm bảo hoạt động của khu cách ly).
- Tổ phòng, chống dịch tại cơ sở cách ly: gồm lực lượng Quân đội, y tế địa
phương, thành phần của cơ sở CT H và các đơn vị có liên quan phối hợp thực hiện.
- Lực lượng tiếp đón: Sử dụng các đồng chí trong Tổ phòng, chống dịch cơ sở
cách ly và lực lượng quản lý (Do chỉ huy đơn vị Quân đội phân công).
- Lực lượng quản lý trực tiếp: Do các đơn vị Quân đội đảm nhiệm.
- Lực lượng thông tin, tuyên truyền: Sở Thông tin-Truyền thông phối hợp với
các ban, ngành, đoàn thể địa phương và lực lượng của đơn vị Quân đội triển khai thực
hiện.
- Lực lượng tuần tra, canh gác, bảo đảm an ninh: Lực lượng Công an phối hợp
với Dân quân tổ chức tuần tra, canh gác bảo vệ an toàn khu vực cách ly.
- Lực lượng bảo đảm hậu cần, tiếp phẩm: Do đơn vị Quân đội đảm nhiệm.
- Lực lượng thu gom rác thải:
+ Đối với việc thu gom và xử lý rác thải y tế: tại các huyện giao TTYT huyện;
tại thành phố Buôn Ma Thuột giao Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh.
+ Đối với việc thu gom xử lý rác thải sinh hoạt: giao UBND cấp huyện chịu
trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện.
- Lực lượng bảo đảm điện, nước: Do các đơn vị chủ quản của các khu cách ly
chủ trì, phối hợp với đơn vị Quân đội, Công ty Điện lực, Công ty cấp nước bảo đảm.
b) Nhiệm vụ của các thành phần tại khu cách ly:
Các khu cách ly phải đảm bảo:
- Thực hiện nghiêm quy trình cách ly theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
- Thực hiện đăng ký, thống kê danh sách người vào khu vực cách ly, giám sát,
theo dõi tình trạng sức khỏe của người được cách ly theo quy định và hướng dẫn của
Bộ Y tế và tuyên truyền nâng cao nhận thức trách nhiệm về phòng chống dịch.
- Bảo đảm đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ ăn, ở, sinh hoạt cho người được cách
ly trong thời gian 14 ngày theo quy định.
- Duy trì bảo đảm tốt an ninh trật tự khu vực cách ly. Kiên quyết xử lý đúng
theo quy định pháp luật đối với những trường hợp vi phạm.
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- Sau khi hết thời gian cách ly, giải quyết các thủ tục, giấy tờ; thông báo cho
chính quyền địa phương; tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng kế hoạch và hỗ trợ
việc vận chuyển công dân hết thời hạn cách ly về địa phương.
3. Quy trình tiếp nhận tại khu cách ly
a) Chuẩn bị phòng cách ly
- Tất cả các trường hợp được tiếp đón tại khu cách ly được bố trí ở phòng chung
đảm bảo số lượng giường x khoảng cách giữa các giường cách nhau tối thiểu 2 mét;
bố trí phòng cách ly riêng cho nam, nữ.
- Trước mỗi phòng có ghi tên người được cách ly; ngày bắt đầu cách ly; tên cán
bộ y tế phụ trách và số điện thoại để người cách ly cần liên hệ.
- Phòng ở phải được thông khí tốt và được sát khuẩn tại các vị trí ra vào; bố trí
đầy đủ phương tiện phòng hộ cá nhân, dung dịch rửa tay nhanh, xà phòng...
- Mỗi phòng có thùng rác, có nắp đậy để bên ngoài phòng.
- Khi cán bộ y tế kiểm tra hàng ngày, yêu cầu người được cách ly phải đeo khẩu
trang và ở tại phòng; trường hợp cần sự giúp đỡ về y tế đột xuất, người cách ly ở tại
phòng và gọi điện cho nhân viên y tế phụ trách; ăn uống được phục vụ tại phòng.
b) Quy trình cách ly
- Nhân viên y tế mang bộ quần áo phòng dịch dùng 1 lần, khẩu trang y tế; người
được cách ly đeo khẩu trang.
- Tổ chức tiếp đón và lập danh sách, thông tin của người được cách ly. Đo thân
nhiệt cho tất cả các đối tượng.
- Sắp xếp người được cách ly vào khu vực cách ly. Những người đi về từ cùng
vùng dịch, cùng thời điểm; cùng chuyến bay...vào cùng một phòng hoặc một khu.
Những trường hợp lớn tuổi/mắc các bệnh mạn tính được sắp xếp ở tầng trệt để tiện
cho việc theo dõi và chăm sóc y tế.
- Hướng dẫn các biện pháp vệ sinh cá nhân, đeo khẩu trang, vệ sinh tay. Sau khi
nhận phòng, cá nhân được cách ly phải thay và giặt giũ áo quần mặc trên đường vận
chuyển.
- Kiểm tra thân nhiệt, triệu chứng hô hấp, tình hình sức khỏe của người được
cách ly 2 lần/ngày (sáng, chiều). Nếu phát hiện triệu chứng có sốt, ho, khó thở thì
chuyển đến cơ sở điều trị theo quy định.
- Quản lý các đối tượng cách ly không cho ra khỏi khu vực cách ly, tiếp xúc với
các đối tượng ở khu vực khác. ử lý dụng cụ ăn uống của người được cách ly.
- Vệ sinh, khử khuẩn các phương tiện vận chuyển bằng dung dịch khử khuẩn
chứa 0,05% Clo hoạt tính.
- Thu gom rác thải, chất thải ít nhất 2 lần/ngày; vệ sinh, khử khuẩn toàn bộ khu
vực cách ly lần cuối bằng cách phun dung dịch khử khuẩn có chứa 0,1% Clo hoạt tính
sau khi kết thúc nhiệm vụ.
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V. CÔNG TÁC BẢO ĐẢM
1. Bảo đảm y tế: Sở Y tế chủ trì, chỉ đạo các đơn vị y tế, bệnh viện các tuyến
phối hợp với lực lượng quân y của các đơn vị Quân đội triển khai các biện pháp
phòng chống dịch theo quy định của Bộ Y tế; bảo đảm đầy đủ thuốc, hóa chất, máy
phun khử trùng, máy đo thân nhiệt và các vật tư, trang thiết bị y tế cần thiết phục vụ
cho việc tiếp nhận, quản lý và cách ly tập trung tại các đơn vị Quân đội và các cơ sở
trong hệ thống CTXH của tỉnh.
2. Bảo đảm ăn, ở, sinh hoạt cho ngƣời cách ly
- Tiêu chuẩn tiền ăn: Thực hiện theo điểm b, Khoản 1, Điều 1, Nghị quyết số
37/NQ-CP ngày 29/3/2020 của Chính phủ về một số chế độ đặc thù trong phòng,
chống dịch COVID-19; công dân cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung thuộc Kế
hoạch này thực hiện mức tiền ăn 80.000 đ/người/ngày trong thời gian cách ly.
- Tiêu chuẩn nhu yếu phẩm bảo đảm cho nhu cầu sinh hoạt của công dân:
thực hiện theo Khoản 2, Điều 1 Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 29/3/2020 của Chính
phủ: 40.000 đ/người/ngày.
- Tổ chức ăn, uống, sinh hoạt Bộ CHQS tỉnh xây dựng kế hoạch và triển khai
bảo đảm tại từng điểm cách ly do đơn vị đảm nhiệm.
3. Bảo đảm vận chuyển: Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Tài
chính, Sở Y tế, Bộ CHQS tỉnh tiến hành rà soát và xây dựng phương án bố trí các
loại phương tiện phục vụ vận chuyển người từ các khu vực tiếp nhận đến khu vực
cách ly tập trung và sau khi hoàn thành cách ly về địa phương hoặc khi có chỉ đạo
của Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh.
4. Bảo đảm kinh phí, xăng, dầu: Theo chức năng từng ngành, các cơ quan,
đơn vị tạm ứng kinh phí để thực hiện nhiệm vụ; sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tổng
hợp gửi về Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để đề nghị UBND tỉnh quyết toán.
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
- Trên cơ sở Kế hoạch này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp chặt
chẽ với Sở Y tế, Công an tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND các huyện Ea Súp, Cư
M’gar, Buôn Đôn, thành phố Buôn Ma Thuột và các cơ sở CTXH có liên quan xây
dựng Kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện đảm bảo phù hợp với tình hình, nhu cầu
thực tế và nguồn lực của địa phương đồng thời sẵn sàng đáp ứng khi có tình
huống/chỉ đạo khẩn cấp.
- Chủ trì hiệp đồng với các sở, ban, ngành, địa phương thống nhất phương án
sử dụng lực lượng, phương tiện tại từng điểm cách ly; xây dựng kế hoạch và tổ chức
tiếp nhận, vận chuyển, quản lý, cách ly công dân tại các đơn vị Quân đội và các cơ sở
trong hệ thống CTXH của tỉnh.
- Chỉ huy thống nhất các lực lượng tham gia phục vụ tại các khu vực cách ly, tổ
chức duy trì nghiêm nội quy, thời gian biểu khu cách ly theo Quyết định số 878/QĐ-
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BYT ngày 12/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn cách ly y tế
tại cơ sở cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19.
- Triển khai các mặt công tác chuẩn bị và bảo đảm ăn, ở, sinh hoạt tại các địa
điểm cách ly thuộc Bộ CHQS tỉnh và các cơ sở trong hệ thống CTXH của tỉnh theo
chế độ quy định của Chính phủ.
- Phối hợp với Công an tỉnh chỉ đạo Công an các huyện, thành phố bố trí lực
lượng phối hợp với lực lượng Dân quân bảo vệ, bảo đảm an ninh, an toàn; phối hợp
với Sở Y tế chỉ đạo triển khai các mặt bảo đảm y tế tại khu vực tiếp nhận và các khu
vực cách ly tại các đơn vị Quân đội và các cơ sở trong hệ thống CTXH của tỉnh;
phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan thông tấn, báo chí tuyên
truyền về dịch bệnh COVID-19 và đưa tin đúng quy định.
- Phối hợp với Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh lập dự trù kinh phí
bảo đảm cho thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, cách ly tại các đơn vị Quân đội và các
cơ sở trong hệ thống CTXH của tỉnh.
- Phối hợp với UBND các huyện Ea Súp, Cư M’gar, Buôn Đôn, thành phố Buôn
Ma Thuột và các cơ quan, đơn vị triển khai công tác chuẩn bị tại các địa điểm cách ly
tâp trung.
- Trực tiếp tham mưu cho Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh chỉ đạo
điều phối công dân đến cách ly tại các đơn vị Quân đội và các cơ sở trong hệ thống
CTXH của tỉnh.
- Tổng hợp báo cáo Quân khu, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo Phòng, chống
COVID-19 tỉnh theo quy định.
2. Công an tỉnh: Chỉ đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố cử và chỉ đạo
lực lượng Công an tham gia bảo vệ, bảo đảm an ninh, an toàn khu vực tiếp nhận, quản
lý và cách ly tâp trung tại các đơn vị Quân đội và các cơ sở trong hệ thống CTXH của
tỉnh theo hiệp đồng của Bộ CHQS tỉnh.
3. Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh
- Phối hợp với Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh triển khai lực lượng chốt chặn các
đường mòn, lối mở, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, kiên quyết ngăn chặn các hoạt động
xuất nhập cảnh trái phép, thực hiện tốt kiểm dịch y tế trên tuyến biên giới.
- Tổ chức tiếp nhận công dân nhập cảnh trên tuyến biên giới theo quy định
(nếu có); tham mưu cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh điều phối
đến cách ly tâp trung tại các đơn vị Quân đội và các cơ sở trong hệ thống CTXH của
tỉnh.
- Phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Công an, Y tế bố trí phương tiện và bảo
đảm an toàn trong quá trình vận chuyển công dân về các khu vực cách ly.
4. Sở Y tế
- Phối hợp với các đơn vị Quân đội và các sở, ban, ngành, địa phương có liên
quan tham mưu cho UBND, Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh thực hiện
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có hiệu quả việc tiếp nhận và cách ly công dân tại các đơn vị Quân đội và các cơ sở
trong hệ thống CTXH của tỉnh.
- Chỉ đạo các cơ sở y tế, bệnh viện các tuyến phân công bác sỹ, điều dưỡng và
bảo đảm thuốc, các vật tư, trang thiết bị y tế đảm bảo tiếp nhận, cách ly công dân tại
các đơn vị Quân đội và các cơ sở trong hệ thống CTXH của tỉnh; xử lý chất thải ở
các địa điểm cách ly trước khi thu gom theo quy định của Luật Phòng chống bệnh
truyền nhiễm.
- Chỉ đạo Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh và các bệnh viện có liên quan ứng
với từng tình huống dịch tiếp nhận, cách ly, điều trị trường hợp nghi nhiễm COVID-19
từ các khu vực cách ly chuyển đến.
- Phối hợp với Sở Tài chính và Bộ CHQS tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh bố
trí kinh phí để bảo đảm thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị y tế cần thiết phục vụ
cho việc tiếp nhận, cách ly tập trung tại các đơn vị Quân đội và các cơ sở trong hệ
thống CTXH của tỉnh.
- Điều động lực lượng chuyên môn tại các cơ sở y tế, trung tâm khám chữa
bệnh trên địa bàn phục vụ tại các khu cách ly theo kế hoạch.
- Chỉ đạo Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh và các trung tâm y tế tuyến huyện
thực hiện có hiệu quả việc thu gom và xử lý rác thải y tế tại các cơ sở cách ly tập
trung.
- Phối hợp với Sở Giao Thông vận tải để bố trí các phương tiện đảm bảo an
toàn trong vận chuyển các trường hợp cần cách ly tập trung.
5. Sở Giao thông vận tải
- Phối hợp với Sở Y tế, các đơn vị Quân đội và các sở, ban, ngành tiến hành rà
soát, xây dựng phương án bố trí các loại phương tiện để bảo đảm vận chuyển đủ số
lượng công dân từ các khu vực tiếp nhận đến các cơ sở cách ly tập trung và về địa
phương sau khi hoàn thành cách ly theo quy định hoặc khi có chỉ đạo của Ban Chỉ
đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh và hiệp đồng của Bộ CHQS tỉnh.
- Phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị liên quan để huy động và bố trí 10 xe
thường trực (xe chuyên dùng hoặc các xe đảm bảo an toàn phòng chống dịch) để sẵn
sàng vận chuyển công dân đi cách ly.
- Phối hợp với Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh phí bảo đảm
cho vận chuyển công dân.
6. Sở Tài chính:
- Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Bộ Chỉ quy Quân sự tỉnh, Sở Giao thông vận
tải và các sở, ban, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh bảo đảm kinh phí cho việc
thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, cách ly công dân tại các cơ sở cách ly tại Kế hoạch
này và hướng dẫn các đơn vị thực hiện thanh quyết toán theo đúng quy định.
7. Sở Thông tin và Truyền thông:
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Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan và các cơ quan thông
tấn báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đưa tin về phòng, chống dịch COVID-19
đúng quy định; bảo đảm vật chất tại các địa điểm cách ly trong đơn vị Quân đội và các
cơ sở trong hệ thống CTXH của tỉnh theo lĩnh vực ngành phụ trách theo chỉ đạo của
Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh và hiệp đồng của Bộ CHQS tỉnh.
8. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động – Thƣơng binh và Xã hội
- Chỉ đạo các Trường có cơ sở cách ly tập trung, phối hợp chặt chẽ với các đơn
vị Quân đội triển khai mọi công tác chuẩn bị và tổ chức tiếp nhận, cách ly công dân.
- Thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục cho đội ngũ giáo viên, sinh viên
nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch COVID-19 và
việc tiếp nhận, cách ly công dân tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn.
- Cử công chức, viên chức tham gia quản lý, phục vụ tại các khu cách ly.
9. Sở Ngoại vụ: Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ phối hợp với các sở, ban,
ngành tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh nắm chắc số lượng Việt kiều, người
nước ngoài về cách ly tại địa bàn; sẵn sàng cử và hỗ trợ phiên dịch theo đề nghị của
Bộ CHQS tỉnh.
10. Công ty Điện lực Đắk Lắk, Công ty Cổ phần Cấp nƣớc Đắk Lắk:
Chỉ đạo đơn vị thuộc quyền phối hợp với các đơn vị Quân đội bảo đảm điện,
nước tại các địa điểm cách ly trong Quân đội và các cơ sở trong hệ thống CTXH của
tỉnh theo địa bàn đảm nhiệm.
11. Các sở, ban, ngành, mặt trận, đoàn thể, tổ chức CTXH của tỉnh:
Cử lực lượng tình nguyện phối hợp với Bộ CHQS tỉnh thực hiện các nhiệm
vụ tiếp nhận, cách ly công dân tại các đơn vị Quân đội và các cơ sở trong hệ thống
CTXH của tỉnh; đồng thời, vận động, hỗ trợ vật chất cho các cơ sở cách ly này.
12. UBND các huyện Ea Súp, Buôn Đôn, Cư M’gar và thành phố Buôn
Ma Thuột
- Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị Quân đội và các sở, ban, ngành triển khai
công tác chuẩn bị tại các cơ sở cách ly y tế trong đơn vị Quân đội và các cơ sở trong hệ
thống CTXH của tỉnh. Ban hành Quyết định huy động lực lượng Dân quân, y tế và các
lực lượng khác tham gia phục vụ tại các điểm cách ly theo kế hoạch.
- Chỉ đạo các lực lượng phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự tại các khu vực
cách ly trong đơn vị Quân đội và các cơ sở trong hệ thống CTXH trên địa bàn.
- Chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện việc thu gom rác thải sinh hoạt đã
được xử lý hóa chất ngày 2 lần tại các địa điểm cách ly tập trung.
- Chỉ đạo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19, các ban, ngành của
huyện làm tốt công tác tuyên truyền cho các cấp, các ngành và quần chúng nhân dân
trên địa bàn nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch
COVID-19 và việc tiếp nhận, cách ly công dân tại địa bàn.
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13. Các Trƣờng: Đại học Tây Nguyên, Cao đẳng sƣ phạm, Cao đẳng Y
tế, Cao đẳng kỹ thuật Đắk Lắk, Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên, Phân hiệu
Trƣờng Đại học Luật Hà Nội tại Đắk Lắk
- Cử lãnh đạo nhà trường tham gia Ban quản lý khu cách ly tập trung và lực
lượng Tự vệ bảo đảm phục vụ tại khu cách ly theo hiệp đồng của Bộ CHQS tỉnh.
- Phối hợp chặt chẽ với Bộ CHQS tỉnh, Sở Y tế triển khai mọi công tác chuẩn
bị tại địa điểm cách ly thuộc cơ sở do đơn vị quản lý.
- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cho đội ngũ giáo viên, sinh viên
nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch COVID-19 và
việc tiếp nhận, cách ly công dân.
- Sẵn sàng phân công quản lý, giáo viên tham gia phục vụ tại địa điểm cách
ly.
14. VNPT Đắk Lắk: Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh rà soát và hỗ trợ
lắp đặt internet tại các khu cách ly tập trung.
VII. THỜI GIAN TRIỂN KHAI: Kể từ ngày ban hành Kế hoạch.
Nhận được Kế hoạch, yêu cầu các sở, ban, ngành, mặt trận, đoàn thể, tổ chức
CTXH, cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan chủ động thực hiện, bố trí lực
lượng tham gia tại các khu cách ly theo quy định (chi tiết tại phụ lục kèm theo) và
gửi về Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trong ngày 04/8/2020. Trong quá trình triển khai
thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời liên hệ với Bộ CHQS tỉnh để được
hướng dẫn hoặc báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết.
Kế hoạch này thay thế cho Kế hoạch số 3128/KH-UBND ngày 10/4/2020 của
UBND tỉnh về việc tiếp nhận, cách ly tập trung người nhập cảnh từ các quốc gia,
vùng lãnh thổ và người nghi nhiễm COVID-19 tại các đơn vị Quân đội, các cơ sở
của địa phương./.
Nơi nhận:
- Bộ Tư lệnh Quân khu 5 (b/c);
- TTTU, TTHĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các đơn vị tại Mục VI;
- Sở KHĐT;
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh;
- Bệnh viện Lao và bệnh phổi; Bệnh
viện 333, Bệnh viện ĐK Krông Búk;
- UBND các huyện, tx, tp;
- Các Phòng: NC, KT;
- Lưu: VT, KGV (Th.65b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

H’Yim Kđoh

