
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NINH THUẬN  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /UBND-VXNV 

V/v thực hiện cách ly y tế 

Bệnh viện Chuyên khoa 

Da liễu - Tâm thần. 

           Ninh Thuận, ngày        tháng 10 năm 2021 

 

  

            Kính gửi:  

   - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

   - Công an tỉnh; 

   - Sở Y tế; 

   - UBND thành phố Phan Rang - Tháp Chàm; 

   - Bệnh viện Chuyên khoa Da liễu - Tâm thần.  

 

 

Căn cứ Nghị định 101/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 09 năm 2010 Quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm về áp 

dụng biện pháp cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch; 

Căn cứ Quyết định số 1551/QĐ-BYT ngày 03/4/2020 của Bộ Y tế về việc 

ban hành “Hướng dẫn tổ chức cách ly y tế tại cơ sở khám, chữa bệnh trong 

phòng, chống dịch Covid-19”; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Công văn số 6216/SYT-KHNVTC 

ngày 28/10/2021 về việc áp dụng biện pháp cách ly y tế đối với Bệnh viện 

Chuyên khoa Da liễu - Tâm thần, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:  

1. Thống nhất đề nghị của Sở Y tế tại văn bản nêu trên về việc áp dụng 

biện pháp cách ly y tế đối với toàn bộ nhân viên y tế, người phục vụ người bệnh, 

người nhà người bệnh tại Bệnh viện Chuyên khoa Da liễu - Tâm thần gồm 70 

người, thời gian 14 ngày, tính từ 18g00 giờ ngày 27/10/20221 đến 18g00 giờ 

ngày 11/11//2021 và có thể gia hạn thêm theo điểm b khoản 4 Điều 9 của Nghị 

định 101/2010/NĐ-CP ngày 30/9/2010 của Chính phủ. 

Giám đốc Bệnh viện Chuyên khoa Da liễu - Tâm thần nghiêm túc triển 

khai thực hiện việc cách ly tại cơ sở y tế theo Quyết định số 1551/QĐ-BYT ngày 

03/4/2020 của Bộ Y tế; tổ chức đánh giá, phân loại nguy cơ lây nhiễm đối với 

từng trường hợp trong Bệnh viện, tổ chức quản lý, kiểm soát lây nhiễm và tiếp 

tục chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân còn lại đang nội trú trong bệnh viện.  

2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (Trưởng Ban Điều hành các cơ sở cách ly tập 

trung tỉnh) chủ trì, phối hợp Sở Y tế, Công an tỉnh, UBND thành phố Phan Rang- 



Tháp Chàm tổ chức Ban điều hành khu vực cách ly tại Bệnh viện Chuyên khoa 

Da liễu - Tâm thần; triển khai các biện pháp kiểm soát dịch và đảm bảo cung cấp 

nhu yếu phẩm thiết yếu, lương thực, thực phẩm cho các trường hợp cách ly tại 

Bệnh viện Chuyên khoa Da liễu - Tâm thần trong thời gian áp dụng biện pháp 

cách ly. 

3. Sở Y tế chỉ đạo, điều phối công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe tâm thần 

cộng đồng đặc biệt là bệnh nhân động kinh đến các cơ sở y tế khác đủ điều kiện 

phụ trách, phục vụ kịp thời cho bệnh nhân (trong thời gian Bệnh viện Chuyên 

khoa Da liễu - Tâm thần cách ly y tế); Trung tâm Kiểm soát bệnh tật hướng dẫn, 

hỗ trợ các cơ quan, đơn vị liên quan và Bệnh viện Chuyên khoa Da liễu - Tâm 

thần thực hiện các biện pháp kiểm soát, xử lý dịch bệnh Covid-19 theo quy định. 

4. Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng đảm bảo công tác an ninh, trật tự tại 

Bệnh viện Chuyên khoa Da liễu - Tâm thần trong thời gian áp dụng biện pháp 

cách ly. 

5. Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm chỉ đạo các đơn vị, 

địa phương liên quan phối hợp tham gia Ban điều hành cách ly tại Bệnh viện 

Chuyên khoa Da liễu - Tâm thần để triển khai các biện pháp đảm bảo kiểm soát, 

phòng chống dịch, an ninh trật tự, đời sống tinh thần cho người trong khu vực 

cách ly. 

Đề nghị các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận:     
- Như trên; 

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c); 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- BCĐ PCD Covid-19 tỉnh; 

- TTKSBT; 

- VPUB: LĐ, CV; 

- Lưu: VT, VXNV.   NNN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

       Nguyễn Long Biên 
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