
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH VĨNH PHÚC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

QUY ĐỊNH 

Thực hiện cách ly y tế tập trung 

phòng, chống dịch bệnh COVID-19” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 

(Ban hành kèm Quyết định số:          /QĐ-UBND 

ngày         /8/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh) 

 

I. NGUYÊN TẮC CHUNG 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy định về cơ sở vật chất, khung nhân lực, vật tư, trang thiết bị y tế; 

quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người cách ly, người phục vụ tại cơ sở cách ly 

y tế tập trung; các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc chịu trách nhiệm 

thực hiện nhiệm vụ tại các cơ sở cách ly tập trung.  

2. Đối tượng áp dung 

a) Đối tượng thực hiện nhiệm vụ 

Các cán bộ công chức, viên chức, sĩ quan, chiến sĩ trong Quân đội, Công 

an nhân dân làm việc trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh và lực lượng 

huy động tình nguyện khác (nếu có). 

b) Đối tượng phải thực hiện cách ly 

- Người đi về hoặc từng qua vùng có dịch của quốc gia, vùng lãnh thổ có 

dịch COVID-19 (theo thông tin của Bộ Y tế). 

- Người tiếp xúc gần với trường hợp xác định mắc COVID-19 trong 

trường hợp vượt khả năng tiếp nhận của cơ sở y tế. 

- Các đối tượng khác theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo 

Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Bộ Y tế. 

- Các đối tượng khác theo quy định của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19 cấp tỉnh, cấp huyện. 

II. THIẾT LẬP CƠ SỞ CÁCH LY Y TẾ TẬP TRUNG 

1. Địa điểm thiết lập cơ sở cách ly y tế tập trung (cơ sở cách ly) 

- Doanh trại quân đội, công an; 

- Khu ký túc xá của trường học. 

- Khu nhà ở của nhà máy, xí nghiệp. 

- Khu chung cư mới chưa đưa vào sử dụng. 

- Khách sạn, nhà nghỉ, nhà khách, khu nghỉ dưỡng,... 
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- Trường học (bao gồm các trường: Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, 

Trường nghề, Trung tâm giao dục thường xuyên các cấp, Trung học phổ thông, 

Trung học cơ sở,…); 

- Các khu vực khác có thể sử dụng làm cơ sở cách ly (nhưng phải lưu ý 

có các phòng riêng biệt, không sử dụng khu nhà đa năng không có phòng 

riêng biệt, nhà thi đấu thể thao trong nhà,...). 

2. Điều kiện trong cơ sở cách ly 

- Đảm bảo điều kiện sinh hoạt thiết yếu: Điện, nước, khu vệ sinh, nhà tắm. 

- Đảm bảo thông thoáng khí. 

- Có các phòng cách ly riêng biệt. 

- Đảm bảo an ninh, an toàn. 

- Đảm bảo phòng chống cháy nổ. 

- Thuận tiện cho việc đi lại, vận chuyển người được cách ly, tiếp tế hậu 

cần và vận chuyển chất thải đi xử lý. 

- Đảm bảo bố trí lắp đặt hệ thống camera trong cơ sở cách ly để tăng 

cường quản lý giám sát việc tuân thủ và đảm bảo an toàn trong cơ sở cách ly. 

- Căn cứ vào điều kiện thực tế của từ địa phương thì có thể trang bị tivi và 

internet cho từng phòng cách ly. 

3. Thời gian cách ly: Theo quy định hiện hành 

4. Quyết định thành lập cơ sở cách ly 

 y  an nhân dân/BCĐ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh;  y  an 

nhân dân/BCĐ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 các huyện, thành phố. 

5. Hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức thiết yếu đảm bảo trong cơ sở 

cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19 

5.1. Các điều kiện thiết yếu 

- Cơ sở cách ly đảm bảo phải bố trí phòng cách ly riêng rẽ với khoảng 

cách các giường tối thiểu 2 mét, đảm bảo 04-06 người/phòng. 

- Mỗi phòng cách ly có bố trí nhà vệ sinh, nhà tắm riêng (cố định hoặc 

tạm thời nhưng phải đảm bảo các yêu cầu, tiêu chuẩn về vệ sinh) không dùng 

chung với các phòng cách ly khác và và đảm bảo thực hiện theo Quy định của 

Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống COVID-19, Bộ Y tế. 

5.2. Nhân lực phục vụ 

a) Cơ cấu thành phần nhóm người phục vụ để bảo đảm hậu cần tối thiểu 

đối với các cơ sở cách ly tập trung, bao gồm: 

+ Cán bộ quản lý phụ trách chung cơ sở cách ly, có cán bộ truyền thông, 

kế toán, công nghệ thông tin. 

+ Cán bộ y tế thực hiện các biện pháp quản lý, chăm sóc y tế theo Quyết 

định số 878/QĐ-BYT 12/3/2020 và Quyết định số 3986/QĐ-BYT ngày 

16/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế. 
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+ Người phục vụ ăn, uống là những người cung cấp các bữa ăn, nước 

uông cho người cách ly và thu dọn dụng cụ sau mỗi bữa ăn. Nhân viên này 

không bao gồm nhân viên chế biến thực phẩm, nấu ăn. 

+ Người phụ trách vệ sinh thực hiện công việc thu gom rác thải, xử lý rác, 

khu vệ sinh, khử trùng dụng cụ, nơi công cộng, phun khử trùng, giặt là,... 

+ Nhân viên hành chính, phụ trách về phục vụ nhu cầu điện, nước và vận 

chuyến, lái xe,... 

+ Nhân viên bảo vệ tùy thuộc vào cơ sở cách ly tình trạng tường, rào bảo 

vệ xung quanh, bảo đảm trực 24/24 giờ, chia thành 03 ca thay phiên nhau (8 

giờ/ca). 

Chi tiết về khung nhân lực tham gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19 

tại cơ sở cách ly y tế tập trung theo Phụ lục 1 Quy định này. 

b) Số lượng và cơ cấu người phục vụ cách ly, đặc biệt là số lượng cán 

bộ y tế phụ thuộc vào tình trạng sức khỏe của nhóm người cách ly. Nếu người 

bị cách ly có các bệnh, tật cấp tính, mãn tính kèm theo hoặc rối loạn tâm thần 

cần bổ sung cán bộ y tế chuyên khoa tương ứng tham gia nhóm nhân lực phục 

vụ cách ly theo đề xuất của Cơ sở cách ly. 

5.3. Định mức tiêu thụ 

a) Điện, nước sinh hoạt, nước uống, xử lý chất thải rắn, xử lý chất thải 

lỏng, dung dịch súc miệng, họng nước muối sinh lý 9%o, dung dịch sát trùng 

tay; Phun khử trùng, sử dụng các loại dung dịch khử trùng theo quy định của Bộ 

Y tế tại Văn  ản 1769/BYT-KH-TC ngày 31/3/2021 của về việc hướng dẫn các 

tiêu chuẩn, định mức giường cách ly y tế tại cơ sở cách ly y tế tập trung phòng, 

chống dịch COVID-19 và các văn  ản khác liên quan. 

b) Vật tư, trang thiết bị y tế: Căn cứ theo Quyết định số 878/QĐ-BYT 

ngày 12/3/2020 của Bộ Y tế về việc  an hành “Hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở 

cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19”; Văn  ản số 1769/BYT-KH-TC 

ngày 31/3/2020 của Bộ Y tế hướng dẫn các tiêu chuẩn, định mức giường cách ly 

tại cơ sở cách ly tập trung phòng chống dịch Covid-19. Căn cứ tình hình thực tế 

tại các khu cách ly trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua, danh mục vật tư, thiết bị 

y tế tối thiểu cho 01 khu cách ly tập trung như sau: 

+ Định mức vật tư, phương tiện phòng hộ sử dụng tại khu cách ly tập 

trung có Phụ lục 2 Quy định này. 

+ Trang thiết bị y tế: Máy phun khử khuẩn: 2 - 4 chiếc; Huyết áp + ống 

nghe: 2 - 4 bộ; Nhiệt kế điện tử: Mỗi nhân viên y tế trong tổ y tế 01 chiếc 

(nhân lực theo các phương án được duyệt); Nhiệt kế thủy ngân: tối thiểu mỗi 

phòng 01 chiếc (Danh mục trang thiết bị trên là thiết yếu và tối thiểu cho khu 

cách ly, trường hợp cần bổ sung thiết bị nào ngoài danh mục trên thì người có 

thẩm quyền phê duyệt phương án quyết định cho phù hợp, đảm bảo phòng 

chống dịch). 

5.4. Nội dung chi phí thực hiện 



4 

 

Căn cứ vào các quy định hiện hành của nhà nước vào chế độ phòng chống 

dịch bệnh theo quy định của Chính phủ, của tỉnh Vĩnh Phúc, luôn luôn đảm bảo 

thực hiện theo đúng phương châm “4 tại chỗ”. Các cơ sở cách ly y tế tập trung 

phải lập dự toán các chi phí để thực hiện chi trả cho các hoạt động như sau: 

a) Chi phí cho con người (cách ly, phục vụ cách ly). 

 ) Chi công tác khám, điều trị: 

+ Chi thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế tiêu hao: theo số lượng thực và định 

mức áp dụng theo chỉ tiêu giường cách ly. 

+ Chi phí vật tư, dụng cụ y tế, thuốc để điều trị cho người cách ly mắc các 

bệnh cấp tính, mạn tính, đẻ, rối loạn tâm thần, các bệnh khác. 

c) Chi phí phục vụ sinh hoạt của khu cách ly. 

+ Chi phí ăn, uống cho người cách ly và người phục vụ cách ly. 

+ Chi phí tiêu hao bao gồm điện, nước, vệ sinh, giặt là, xăng dầu, hóa chất 

khử khuẩn theo số lượng thực tế. 

+ Chi phí xử lý vệ sinh, xử lý chất thải, khử khuẩn theo số lượng thực tế. 

d) Chi phí xác định nguyên nhân tử vong (bao gồm các Chi phí tổ chức 

thực hiện xác định nguyên nhân tử vong, lưu giữ mẫu trong các trường hợp cần 

thiết,…). Chi phí để tổ chức thực hiện việc xử lý thi hài tử vong theo quy định. 

e) Chi phí khác như chi phí vận chuyển người cách ly đi và đến theo số 

lượng thực tế,.... 

6. Triển khai thực hiện và bố trí, sắp xếp trong cơ sở cách ly 

6.1. Trạm gác, điểm khử khuẩn phương tiện vận chuyển 

Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 878/QĐ-BYT ngày 20/3/2020 

về việc Ban hành “Hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung phòng 

chống dịch COVID-19” 

6.2. Bố trí các khu vực trong cơ sở cách ly 

a) Phân khu dành cho người được cách ly (phân khu cách ly), khu cầu 

thang bộ, thang máy, sảnh chờ, khu vực tiếp nhận đồ tiếp tế, khu vực lưu giữ 

chất thải tạm thời 

Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 878/QĐ-BYT ngày 20/3/2020 

về việc Ban hành “Hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung phòng 

chống dịch COVID-19” 

b) Khu vực dành cho Ban điều hành, nhân viên y tế và nhân viên đảm bảo 

thực hiện công việc hàng ngày và lưu trú trong thời gian thực hiện nhiệm vụ tại 

cơ sở cách ly (khu vực điều hành) 

Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 878/QĐ-BYT ngày 20/3/2020 

về việc Ban hành “Hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung phòng 

chống dịch COVID-19” và yêu cầu đảm bảo các quy định sau: 
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-  Bố trí khu vực lưu trú (chỗ ăn, nghỉ) cho cán bộ, người phục vụ tại cơ 

sở cách ly trong thời gian thực hiện nhiệm vụ. Bố trí phòng sinh hoạt, lưu trú 

riêng theo từng tổ, nhóm làm việc trong thực hiện nhiệm vụ để thuận lợi cho 

việc rà soát, đánh giá nguy cơ nếu có trường hợp cách ly y tế tiến triển thành F0 

(dương tính với SARS-CoV-2). 

- Trường hợp khu điều hành trong cơ sở cách ly không đảm bảo được các 

điều kiện, tiêu chuẩn trên. Yêu cầu cơ quan, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 

bệnh COVID-19 huyện, thành phố quản lý phải thực hiện bố trí khu vực nhà lưu 

trú khác cho cán bộ, người phục vụ tại cơ sở cách ly theo quy định. 

 c) Khu vực nhà bếp 

- Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 878/QĐ-BYT ngày 20/3/2020 

về việc Ban hành “Hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung phòng 

chống dịch COVID-19”. 

- Trường hợp không bố trí đảm bảo được theo quy định trong cơ sở cách 

ly yêu cầu  cơ quan, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 huyện, 

thành phố quản lý cơ sở cách ly phải thực hiện bố trí một địa điểm thích hợp 

hoặc hợp đồng với đơn vị cung cấp suất ăn cho người cách ly và cán bộ, người 

phục vụ tại cơ sở cách ly và đảm bảo an toàn vê sinh thực phẩm theo quy định. 

6.3. Quản lý chất thải, vệ sinh 

Đảm bảo thực hiện theo Quyết định số 3455/QĐ-BCĐQG ngày 05/8/2020 

của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc ban hành 

“Hướng dẫn quản lý chất thải và vệ sinh trong phòng, chống dịch COVID-19” 

và các Văn  ản khác liên quan. 

6.4. Tổ chức thực hiện việc xử lý thi hài người tử vong trong cơ sở cách 

ly y tế tập trung 

a) Địa điểm lưu trữ, xử lý 

Bố trí một khu vực riêng biệt (tạm gọi là nhà đại thể), cuối hướng gió để 

lưu giữ tạm thời thi hài người tử vong trong cơ sở cách ly. 

b) Quy trình tổ chức thực hiện xử lý thi hài người tử vong trong cơ sở 

cách ly. 

- Trường hợp nguyên nhân tử vong được xác định là do nhiễm SARS-

CoV-2. Tiếp tục thực hiện cụ thể quy định về xử lý thi hài người nhiễm SARS-

CoV-2 theo hướng dẫn tại Phụ lục 3 Quy định này. 

- Trường hợp xác định nguyên nhân tử vong không do nhiễm SARS-CoV-

2, yêu cầu thực hiện theo đúng quy định và hướng dẫn tại Quyết định số 

2232/QĐ-BCĐQG ngày 29/5/2020 về việc  an hành Hướng dẫn phòng, chống 

dịch COVID-19 tại lễ tang; Thông tư số 02/2009/TT-BYT ngày 26/5/2009 của 

Bộ Y tế về hướng dẫn vệ sinh trong hoạt động mai táng và hỏa táng. 

7. Phòng chống lây nhiễm cho cán bộ, nhân viên trong cơ sở cách ly, 

xử lý khi phát hiện trường hợp mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh COVID-

19 trong cơ sở cách ly, hoàn tất nhiệm vụ của cơ sở cách ly tập trung 
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Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 878/QĐ-BYT ngày 20/3/2020 

về việc Ban hành “Hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung phòng 

chống dịch COVID-19” 

8. Quy định trách nhiệm trong cơ sở cách ly 

8.1. Lực lượng Quân sự có nhiệm vụ 

- Chủ trì đảm bảo hoạt động toàn diện trong cơ sở cách ly. Chỉ huy toàn 

bộ lực lượng trong cơ sở cách ly (Quân sự, Công an, y tế và lực lượng khác). 

- Chủ trì, phối hợp với lực lượng Công an, Y tế xây dựng quy chế phối hợp 

thực hiện quản lý trong cơ sở cách ly y tế tập trung, trình cấp có thẩm quyền quản 

lý trực tiếp phê duyệt thực hiện. Trong đó, yêu cầu đảm bảo một số nội dung sau: 

+ Lập dự toán mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư y tế theo các tiêu chuẩn, 

định mức của Quyết định này và các Văn  ản khác liên quan. Đảm bảo cung cấp 

đủ cho nhu cầu thực hiện nhiệm vụ của các lực lượng Công an, Bộ đội, Y tế, lực 

lược khác liên quan phục vụ cơ sở cách ly tập trung;  

+ Đảm bảo toàn bộ cơ sở vật chất, nơi ăn ở, đồ dùng sinh hoạt, ăn uống 

của công dân và các lực lượng làm nhiệm vụ trong cơ sở cách ly theo chế độ và 

định mức quy định. Bảo đảm những điều kiện tốt nhất cho công dân trong cơ sở 

cách ly. 

+ Hướng dẫn công dân thực hiện tốt các nội quy, quy định của cơ sở cách 

ly. Thường xuyên tuyên truyền nâng cao nhận thức cho công dân và các lực 

lượng phục vụ để mọi người nâng cao ý thức và tinh thần trách nhiệm trong thực 

hiện nhiệm vụ cách ly. 

+ Tiếp nhận, vận chuyển nhu yếu phẩm và đồ tiếp tế vào vòng trong, 

chuyển đến người cách ly. 

8.2. Lực lượng Công an có nhiệm vụ 

- Phối hợp với lực lượng Quân sự và Y tế để xây dựng quy chế phối hợp 

thực hiện, đảm bảo duy trì hoạt động tốt của cơ sở cách ly y tế tập trung. Trong 

đó, yêu cầu đảm bảo một số nội dung sau: 

+ Chủ trì phối hợp với lực lượng Quân sự xây dựng phương án và  ố trí 

lực lượng tham gia bảo vệ nhằm duy trì an ninh, trật tự bên trong, bên ngoài cơ 

sở cách ly, cùng lực lượng Quân sự, Y tế ngăn chặn công dân bỏ trốn khỏi cơ sở 

cách ly. 

+ Duy trì kỷ luật trong cơ sở cách ly và thường xuyên giúp đỡ công dân 

về mọi mặt để bà con yên tâm cách ly. 

+ Thông báo mục đích, yêu cầu, thời gian của việc cách ly cho người 

được cách ly, giải thích tạo sự đồng thuận, tình nguyện thực hiện cách ly. 

8.3. Lực lượng Y tế có nhiệm vụ 

- Phối hợp với Lực lượng Quân sự và Công an để xây dựng quy chế phối 

hợp thực hiện, đảm bảo duy trì hoạt động tốt của cơ sở cách ly y tế tập trung. 

Trong đó, yêu cầu đảm bảo một số nội dung sau: 
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+ Hướng dẫn các lực lượng bảo đảm trong khu vực cách ly tổ chức bố trí 

các phân khu chức năng, phối hợp với lực lượng Quân sự bố trí chỗ ngủ nghỉ, 

sinh hoạt cho công dân theo yếu tố dịch tễ..., bảo đảm khoa học, đúng theo quy 

định tại Quyết định nay và các Văn  ản khác liên quan. 

+ Đảm bảo công tác y tế cho người cách ly và các lực lượng tham gia 

phục vụ tại cơ sở cách ly (theo dõi sức khỏe, giám sát y tế,…), đặc biệt là công 

tác phòng chống dịch theo quy định, không để lây nhiễm chéo trong cơ sở cách 

ly tập trung. 

+ Hướng dẫn người được cách ly các biện pháp tự phòng bệnh và phòng 

lây nhiễm cho người khác bao gồm: Tự theo dõi sức khỏe, thực hiện các biện 

pháp vệ sinh cá nhân, thường xuyên đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng hoặc 

dung dịch sát khuẩn khác, cách phân loại rác, bỏ vào túi ni lông đặt vào thùng 

theo quy định. 

9. Cơ sở cách ly y tế tập trung 

(1) Tuân thủ thực hiện theo quy chế phối hợp giữa lực lượng Quân sự, 

Công an, Y tế theo quy định 

(2) Có nội quy cơ sở cách ly, phân khu cách ly, phòng cách ly. 

(3) Đảm bảo cơ sở vật chất thiết yếu cho nhu cầu sinh hoạt của người 

được cách ly. 

(4) Cung cấp suất ăn riêng cho từng người được cách ly. 

(5) Không tổ chức ăn uống, hoạt động tập trung đông người trong khu vực 

cách ly. 

(6) Đảm bảo an toàn thực phẩm trong cơ sở cách ly. 

(7) Tạo điều kiện, động viên, chia sẻ, giúp đỡ người được cách ly để 

người được cách ly yên tâm thực hiện việc cách ly trong suốt thời gian theo dõi. 

(8) Giám sát chặt chẽ việc thực hiện cách ly và tiến hành cưỡng chế cách 

ly y tế nếu người được cách ly không tuân thủ yêu cầu cách ly y tế. 

(9) Tổ chức giao ban hàng ngày với các bộ phận liên quan trong cơ sở 

cách ly. 

(10) Đảm bảo an ninh, an toàn tại khu vực cách ly. 

(11) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan  àn giao người 

hoàn thành cách ly về địa phương theo đúng quy định của Ban Chỉ đạo Quốc gia 

phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế; UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống 

dịch bệnh COVID-19 tỉnh và của Sở Y tế tại các Văn  ản hướng dẫn: Văn  ản 

số 145/SYT-NVYD ngày 29/01/2021 về việc hướng dẫn bàn giao, quản lý sau 

khi hoàn thành cách ly y tế tập trung tại tỉnh Vĩnh Phúc; Văn  ản số 986/SYT-

NVYD ngày 10/5/2021 về việc hướng dẫn bàn giao, tiếp nhận, quản lý người 

hoàn thành cách ly y tế tập trung phòng, chống dịch COVID-19; Văn  ản số 

1240/SYT-NVYD ngày 23/5/2021 về việc tăng cường quản lý, theo dõi người 

hoàn thành cách ly y tế tập trung và thực hiện theo dõi tại nơi lưu trú. 
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(12) Tham mưu với cơ quan, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19 các huyện, thành phố thuộc thẩm quyền quản lý chủ động hợp đồng 

với cơ sở hỏa táng để thực hiện khi phát hiện người tử vong trong cơ sở cách ly. 

10. Người quản lý, chủ c c cơ sở  ư c   ng       u c c     tập trung 

(1) Phối hợp chặt chẽ với Bộ Chị huy Quân sự tỉnh, Ban chỉ đạo phòng 

chống dịch COVID-19 của huyện, thành phố để triển khai các hoạt động cách ly 

tại cơ sở. 

(2) Phối hợp chuẩn bị các điều kiện cần thiết để phục vụ người được cách 

ly theo quy định. 

(3) Tổ chức thông tin truyền thông về phòng chống dịch COVID-19. 

Treo, dán các áp phích, thông  áo hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19. 

(4) Không tổ chức các sự kiện tập trung đông người tại khu vực sinh hoạt 

chung; Không tổ chức các sự kiện có đông người tại nơi ở, nơi lưu trú. 

(5) Báo cáo với cơ quan thẩm quyền và phối hợp tổ chức cưỡng chế cách 

ly nếu người được cách ly không tuân thủ yêu cầu cách ly y tế. 

(6) Tổ chức vệ sinh khử trùng khu vực sinh hoạt chung. 

 

                                  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

                                                        KT. CHỦ TỊCH 

                                                          PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

                                                                      Vũ Việt Văn 
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