ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 4013 /UBND-VXNV

Ninh Thuận, ngày 06 tháng 8 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v quy định thời gian cách ly
tập trung đối với các trường
hợp đến/về từ các tỉnh, thành
phố thực hiện giãn cách theo
Chỉ thị 16/CT-TTg.

Kính gửi:
- Ban Điều hành các cơ sở cách ly tập trung tỉnh
(Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh);
- Công an tỉnh;
- Sở Y tế;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại cuộc họp sáng ngày
06/8/2021 về công tác phòng, chống dịch Covid-19; trước diễn biến dịch bệnh
Covid-19 tại một số tỉnh phía Nam và các tỉnh lân cận; nhằm đảm bảo kiểm soát,
giám sát chặt chẽ nguy cơ dịch bệnh từ các trường hợp đến/về từ các tỉnh, thành phố
thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ;
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:
1. Thống nhất cách ly tập trung đủ 14 ngày tại các cơ sở cách ly tập trung
của tỉnh, huyện, xã đối với các trường hợp đến/về từ các địa phương thực hiện giãn
cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời thực hiện việc
lấy mẫu xét nghiệm và quản lý sau cách ly tập trung theo quy định của Bộ Y tế.
2. Giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Y tế và UBND các huyện, thành phố:
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khẩn trương hướng dẫn, kiểm tra, chỉ đạo các cơ
sở cách ly tập trung các tuyến thực hiện chặt chẽ quy trình, các biện pháp quản lý
cách ly tập trung, đảm bảo đúng quy định, an toàn, hiệu quả để kiểm soát, ngăn
chặn sự lây lan của dịch bệnh ra cộng đồng.
- Sở Y tế khẩn hướng dẫn các cơ sở cách ly tập trung trong công tác sàng
lọc, phân loại, phân luồng, phòng ngừa lây nhiễm chéo trong khu vực cách ly.
Đồng thời, tăng cường năng lực xét nghiệm bằng kỹ thuật Realtime PCR, trả kết
quả kịp thời đối với các trường hợp cách ly y tế tập trung.
- UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm đảm bảo vận hành an toàn
tại các khu cách ly tập trung trên địa bàn quản lý; tiếp tục huy động lực lượng toàn
bộ hệ thống chính trị các cấp tại địa phương cùng tham gia vào công tác quản lý,
điều hành, phục vụ tại các khu cách ly tại huyện, xã dưới sự phân công, điều phối
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trực tiếp của Ban điều hành Khu cách ly do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo thiết
lập; đảm bảo hoạt động của các Khu cách ly phải tuyệt đối an toàn, đặc biệt lưu ý
việc giãn, giảm số lượng cách ly; đảm bảo công tác hậu cần, nước sinh hoạt, khu vệ
sinh, xử lý rác thải và các điều kiện sinh hoạt khác phải có hướng dẫn quy trình xử
lý cụ thể, không để lây nhiễm dịch ra cộng đồng, nhất là tại khu cách ly cấp xã.
Đồng thời huy động xã hội hóa tham gia đóng góp để cùng hỗ trợ phục vụ nhu cầu
sinh hoạt thiết yếu hàng ngày của người dân tại các khu cách ly./.

Nơi nhận:

CHỦ TỊCH

- Như trên;
- TT. Tỉnh ủy (báo cáo);
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- BCĐ Covid-19 tỉnh;
- Trung tâm KSBT;
- VPUB: LĐ, CV;
- Lưu: VT, VXNV. NNN

Trần Quốc Nam

