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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập khu cách ly y tế tập trung phòng chống dịch  

COVID - 19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa tại Ký túc xá  

Trường Đại học Nha Trang 

 

 

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 

 TỈNH KHÁNH HÒA 

 

Căn cứ Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30/9/2010 của Chính phủ 

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, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù 

trong thời gian có dịch; 

Căn cứ Quyết định số 173/QĐ-TTg ngày 01/02/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc công bố dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra; 

Căn cứ Quyết định số 878/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của 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; 

Căn cứ Kế hoạch số 302/KH-UBND, ngày 03/8/2020 của UBND tỉnh 

Khánh Hòa về tiếp nhận, cách ly y tế trong phòng, chống dịch Covid-19 tại các 

đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (điều chỉnh bổ sung-giai 

đoạn 3); 

Căn cứ Công văn số 7713/VPCP-KTTH ngày 15/9/2020 của Văn phòng 

Chính phủ về việc thu phí cách ly y tế tập trung; 

Căn cứ Quyết định số 2679/QĐ-CTUBND ngày 07/9/2021 của UBND 

tỉnh về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh 

Khánh Hòa; 

Căn cứ Công văn số 8975/UBND-KGVX ngày 15/9/2021 của UBND tỉnh 

về việc ban hành quyết định thành lập cơ sở cách ly y tế tập trung; 

Căn cứ Công văn số 4153/UBND-KGVX ngày 17/5/2021 của UBND tỉnh 

về việc thành lập Khu cách ly y tế tập trung; 
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Căn cứ Thông báo kết luận số 184/TB-UBND ngày 10/5/2021 của Phó 

Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi khảo sát, kiểm tra địa điểm thành lập cơ sở cách ly 

tập trung liên quan công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 trên địa bàn 

tỉnh; 

Căn cứ Công văn số 9321/UBND-KGVX ngày 22/9/2021 của UBND tỉnh 

về việc tiếp nhận, cách ly, bàn giao thí sinh trúng tuyển vào các Học viện, Nhà 

trường quân đội năm 2021; 

 Căn cứ Công văn số 1767/BTM-QH ngày 24/9/2021 của Tư lệnh Quân 

khu 5 về việc tiếp nhận, nhập học thí sinh trúng tuyển vào các trường Đại học, 

Cao đẳng hệ chính quy trong quân đội năm 2021; 

Căn cứ Kế hoạch số 5287/KH-BCH ngày 24/9/2021 của Bộ Chỉ huy quân 

sự tỉnh về việc tiếp nhận, cách ly và bàn giao thí sinh trúng tuyển vào các Học 

viện, Nhà trường trong quân đội năm 2021; 

Căn cứ Công văn số 5489/BCH-TM ngày 05/11/2021 của Bộ Chỉ huy 

quân sự tỉnh về việc đề nghị bổ sung Quyết định thành lập khu cách ly y tế tập 

trung cho các thí sinh trúng tuyển chuẩn bị nhập học vào các học viện, nhà 

trường quân đội năm 2021; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ Y- Dược, Sở Y tế. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Thành lập khu cách ly y tế tập trung các thí sinh trúng tuyển, 

chuẩn bị nhập học vào các Học viện, Nhà trường quân đội năm 2021 để phòng, 

chống dịch COVID-19 tại Ký túc xá Trường Đại học Nha Trang, cụ thể: 

- Tổng số thí sinh trúng tuyển: 94 thí sinh 

- Sử dụng để cách ly 94 thí sinh trúng tuyển vào các Học viện, Nhà trường 

trong quân đội năm 2021 trên địa bàn toàn tỉnh Khánh Hòa. 

- Địa chỉ: Đường Nguyễn Khuyến, phường Vĩnh Hải, TP Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa. 

Điều 2. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh 

- Xây dựng kế hoạch tiếp nhận, thành lập khung tiếp nhận, cách ly tại Ký 

túc xá Trường Đại học Nha Trang, sẵn sàng tiếp nhận, cách ly các thí sinh trúng 

tuyển vào các Học viện, Nhà trường theo chỉ đạo. 

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động các thí sinh chấp hành các 

quy định về cách ly, đồng thời phối hợp tạo điều kiện tốt nhất để các khu cách ly 

tập trung hoạt động có hiệu quả. 
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Điều 3. Nhiệm vụ của khung cách ly y tế tập trung 

- Tổ chức cách ly các thí sinh nghi nhiễm dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn 

tỉnh Khánh Hòa theo hướng dẫn tại Quyết định số 878/QĐ-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”. 

- Đảm bảo về cơ sở vật chất cho công tác cách ly y tế theo Hướng dẫn tại 

Quyết định số 878/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế. 

Điều 4. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thành viên Ban chỉ đạo phòng 

chống dịch COVID-19 tỉnh Khánh Hòa, các thành viên Ban chỉ đạo phòng 

chống dịch COVID-19 tỉnh Khánh Hòa, các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan và 

cơ sở có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4 (VBĐT); 

- UBND tỉnh (VBĐT); 

- Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- Ban chỉ huy Quân sự TP Nha Trang; 

- UBND TP Nha Trang (VBĐT); 

- Phòng Y tế TP Nha Trang (VBĐT); 

- Sở Du lịch (VBĐT); 

- Phòng PA03, PA08 - Công an tỉnh (VBĐT); 

- Trung tâm Y tế TP Nha Trang (VBĐT); 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (VBĐT); 

- Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế (VBĐT); 

- Bệnh viện Bệnh nhiệt đới (VBĐT); 

- Ký túc xá Trường Đại học Nha Trang; 

- Lưu: VT, NVYD. 

TL. TRƯỞNG BAN 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN  

THƯỜNG TRỰC BAN CHỈ ĐẠO 

 

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

Bùi Xuân Minh 
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