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cư, các khu vực thường xuyên có tập trung đông người, trường học, khu công
nghiệp, chợ, siêu thị, cơ sở cách ly…; đặc biệt chú ý bảo đảm an toàn, quyết
không để dịch bệnh xuất hiện, lây lan trong các cơ sở y tế; thực hiện các biện
pháp bảo đảm an toàn cho những người có nguy cơ cao, người cao tuổi, người
có bệnh lý nền.
- Từng cơ quan, đơn vị, tổ chức phải rà soát bổ sung phương án cụ thể và
thường xuyên kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch theo các
tiêu chí do Bộ Y tế quy định. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm
về phòng, chống dịch tại cơ quan, đơn vị và trong phạm vi quản lý; kiểm điểm,
xử lý nghiêm khắc những cá nhân, tổ chức liên quan không thực hiện đúng quy
trình cách ly làm lây nhiễm bệnh.
- Phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị liên quan trong việc thực hiện tiếp
nhận công dân từ nước ngoài về nước cách ly tại tỉnh Thanh Hóa.
2. Ban chỉ đạo phòng chống dịch các huyện, thị xã, thành phố có các
khách sạn được lựa chọn làm khu cách ly tập trung có trách nhiệm kiểm tra, rà
soát, có phương án sẵn sàng triển khai, vận hành, tiếp nhận, tổ chức cách ly
công dân ngay khi có sự điều phối, chỉ định của Sở Y tế (cơ quan thường trực
Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh).
Việc tiếp nhận, vận chuyển, cách ly công dân phải đảm bảo tuyệt đối an
toàn, không để lây nhiễm chéo trong cơ sở cách ly cũng như lây nhiễm ra cộng
đồng. Các cơ sở cách ly tập trung phải đảm bảo các điều kiện theo Hướng dẫn
số 594/HD-BCĐ ngày 14/3/2020 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh về tổ
chức khu vực cách ly y tế tập trung tại các huyện, thị xã, thành phố phòng,
chống dịch COVID-19; Công văn số 600/CV-BCĐ ngày 15/3/2020 của Ban chỉ
đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh về việc bố trí cơ cấu tổ chức và hoạt
động tại cơ sở cách ly tập trung của các huyện, thị xã, thành phố; Quyết định số
1246/QĐ-BYT ngày 20/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành “Hướng dẫn
tạm thời cách ly y tế tập trung tại khách sạn trong phòng, chống dịch COVID19 do người được cách ly tự nguyện chi trả”.
3. Sở Y tế
- Là đầu mối tổ chức tiếp nhận, vận chuyển, cách ly công dân; căn cứ đặc
điểm dịch tễ, năng lực tiếp nhận của các cơ sở cách ly trên địa bàn tỉnh lựa chọn
và chỉ định cơ sở cách ly phù hợp; chủ trì phối hợp với các sở, ngành, cơ quan
liên quan thực hiện tiếp nhận, vận chuyển, cách ly công dân đảm bảo an toàn
phòng chống dịch Covid-19, tuyệt đối không để lây nhiễm chéo trong cơ sở
cách ly cũng như lây nhiễm ra cộng đồng.
- Có kế hoạch, cử cán bộ, phương tiện phối hợp với các lực lượng có liên
quan, đảm bảo công tác y tế trong quá trình vận chuyển công dân từ nơi nhập
cảnh về cơ sở cách ly;
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- Đảm bảo đủ các điều kiện về nhân lực, trang thiết bị, sinh phẩm hóa
chất, vật tư tiêu hao, phương tiện phòng hộ cá nhân thiết yếu để thực hiện giám
sát, lấy mẫu xét nghiệm theo quy định của Bộ Y tế.
- Thực hiện chỉ đạo, theo dõi, giám sát toàn diện việc tiếp nhận, vận
chuyển, tổ chức cách ly công dân theo quy định của Ban chỉ đạo Quốc gia
phòng chống dịch Covid-19 và Bộ Y tế.
- Chỉ đạo tất cả các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tiếp tục nỗ lực triển khai
và duy trì các biện pháp phòng chống dịch, phát hiện sớm các trường hợp nghi
ngờ, có trách nhiệm thực hiện khám bệnh an toàn, ngăn chặn nguy cơ truyền
bệnh giữa người đến khám, nhân viên y tế và lây lan ra cộng đồng.
- Phối hợp với Sở Tài chính và các ngành, đơn vị liên quan xây dựng và
công khai tổng chi phí theo quy định với đối tượng nhập cảnh đề nghị cách ly tự
nguyện trả phí tại các cơ sở lưu trú và các khách sạn trên địa bàn tỉnh.
4. Sở Giao thông vận tải:
- Phối hợp với Công an tỉnh, Cục Hải quan Thanh Hóa và các cơ quan liên
quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục để cấp phép cho các chuyến bay
quốc tế được hạ cánh tại sân bay Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa; nhằm rút ngắn
thời gian tiếp nhận, vận chuyển, đồng thời giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm Covid19 trong quá trình nhập cảnh, cách ly công dân.
Sẵn sàng phương án huy động, điều động đủ phương tiện vận chuyển công
dân (xe ô tô và lái xe), phối hợp bàn giao cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để điều
phối tổ chức đón công dân từ cửa khẩu về cơ sở cách ly ngay sau khi có thông
tin về lịch trình các chuyến bay.
5. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
- Chủ trì phối hợp với Sở Giao thông vận tải; Sở Y tế; Công an tỉnh tổ
chức đón công dân từ nơi nhập cảnh về cơ sở cách ly đảm bảo an ninh, an toàn
và các điều kiện kiểm soát lây nhiễm trong quá trình tiếp nhận, vận chuyển
công dân.
- Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt công tác cách ly phòng chống dịch Covid19 tại cơ sở cách ly tập trung tuyến tỉnh tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng –
An ninh, trường Đại học Hồng Đức; chỉ đạo các đơn vị quân đội bố trí lực
lượng thực hiện nhiệm vụ tại các cơ sở cách ly tuyến huyện, các khách sạn được
chỉ định làm cơ sở cách ly theo sự điều phối của Ban chỉ đạo phòng chống dịch
Covid-19 các huyện, thị xã, thành phố.
6. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND các địa
phương trên các tuyến biên giới tăng cường kiểm soát người nhập cảnh qua các
cửa khẩu quốc tế, đường mòn, lối mở, thực hiện nghiêm các biện pháp giám sát
cách ly theo quy định. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục duy trì các cơ sở cách
ly tập trung theo chỉ đạo của Bộ Quốc phòng và của tỉnh.
7. Công an tỉnh:
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Phối hợp với Sở Ngoại vụ và các ngành, đơn vị liên quan thực hiện công
tác quản lý hoạt động người nước ngoài trên địa bàn tỉnh theo quy định.
Công an tỉnh thường xuyên cung cấp đầy đủ thông tin người nước ngoài,
người Việt Nam từ nước ngoài nhập cảnh về Thanh Hóa cho Trung tâm Kiểm
soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm Y tế cấp huyện, UBND và Công an các huyện, thị
xã, thành phố để tổ chức cách ly theo quy định.
Tiếp tục chỉ đạo lực lượng công an từ cấp tỉnh đến thôn, bản tăng cường
kiểm tra, rà soát không bỏ sót, để lọt các đối tượng thuộc diện phải cách ly; phối
hợp với các ngành tổ chức kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh dịch vụ, các
tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành các quy định phòng, chống dịch trên địa
bàn tỉnh.
8. Sở Ngoại vụ:
Phối hợp với các đại sứ quán các nước, cơ quan đại diện ngoại giao trong
nước và nước ngoài, Sở Y tế, Công an tỉnh và các ngành, đơn vị liên quan thực
hiện công tác bảo hộ công dân và quản lý số người nhập cảnh về nước trên địa
bàn theo quy định.
9. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:
Phối hợp với Sở Y tế và các ngành liên quan quản lý các cơ sở cách ly tự
nguyện trên địa bàn tỉnh. Các khách sạn, nhà nghỉ, cơ sở lưu trú trên địa bàn
phải thực hiện bắt buộc khai báo y tế đối với khách lưu trú.
Hạn chế tổ chức các sự kiện tập trung đông người, các lễ hội; yêu cầu thực
hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại các khu, điểm du lịch, di tích.
10. Sở Tài chính
Hướng dẫn Sở Y tế và các ngành, đơn vị liên quan xây dựng tổng chi phí
theo quy định với đối tượng nhập cảnh đề nghị cách ly tự nguyện trả phí tại các
cơ sở lưu trú và các khách sạn trên địa bàn tỉnh.
11. Các sở, ngành thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19
tỉnh, căn cứ phân công nhiệm vụ chức năng nhiệm vụ được giao, tăng cường
kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác phòng chống dịch tại các địa bàn được
phân công phụ trách. Tích cực phối hợp với Sở Y tế tổ chức thực hiện tốt công
tác tiếp nhận, vận chuyển, phòng chống dịch đối với công dân Việt Nam về
nước, nhập cảnh tại cảng hàng không Thọ Xuân, cách ly tại tỉnh Thanh Hóa.
12. UBND các huyện, thị xã, thành phố
- Người đứng đầu các ngành, địa phương, đơn vị có trách nhiệm trực tiếp
lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tại ngành, địa phương, đơn vị
mình theo thẩm quyền.
- Tiếp tục triển khai hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, giám sát, kê khai
y tế các đối tượng liên quan.
- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phải trực tiếp chỉ đạo, kiểm

