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QUYẾT ĐỊNH  

Phê duyệt danh sách bổ sung các trường hợp áp dụng biện pháp 

cách ly, điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố (Đợt 1) 

 

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO  

PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007; 

Căn cứ Nghị định 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 Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc tăng cường các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp mới của 

dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona; 

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

phủ về việc công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona 

gây ra; Công điện số 156/CĐ-TTg ngày 02/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi 

rút Corona gây ra; 

Căn cứ các Quyết định: số 3554/QĐ-UBND ngày 26/11/2020 và số 98/QĐ-

UBND ngày 08/01/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc kiện toàn, 

bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp 

do chủng vi rút Corona mới thành phố Hải Phòng; 

Căn cứ Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 07/3/2020 của Ủy ban nhân dân 

thành phố về đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng 

mới của vi rút Corona gây ra (COVID-19);  

 Xét đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 104/TTr-SYT ngày 11/10/2022. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh sách bổ sung các trường hợp áp dụng biện pháp 

cách ly, điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố (Đợt 1), gồm 17.541 

người, cụ thể: 

1. Cách ly, điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp: gồm 4.228 người. 

Danh sách chi tiết kèm theo tại Phụ lục 01. 

2. Cách ly, điều trị tại Bệnh viện Kiến An: 1.736 người. Danh sách chi tiết 

kèm theo tại Phụ lục 02. 

3. Cách ly, điều trị tại Bệnh viện Trẻ em: 3.436 người. Danh sách chi tiết 

kèm theo tại Phụ lục 03. 

4. Cách ly, điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện Thủy Nguyên: 2.251 người. 

Danh sách chi tiết kèm theo tại Phụ lục 04. 

5. Cách ly, điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện An Lão: 666 người. Danh 

sách chi tiết kèm theo tại Phụ lục 05. 

6. Cách ly, điều trị tại Trung tâm y tế quận Đồ Sơn: 329 người. Danh sách 

chi tiết kèm theo tại Phụ lục 06. 

7. Cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế quận Kiến An: 23 người. Danh sách 

chi tiết kèm theo tại Phụ lục 07. 

8. Cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi: 616 người. Danh sách chi tiết kèm 

theo tại Phụ lục 08. 

9. Cách ly, điều trị tại Bệnh viện Tâm thần: 485 người. Danh sách chi tiết 

kèm theo tại Phụ lục 09. 

10. Cách ly, điều trị tại Trung tâm y tế quận Dương Kinh: 349 người. Danh 

sách chi tiết kèm theo tại Phụ lục 10. 

11. Cách ly, điều trị tại Trung tâm y tế Lê Chân: 346 người. Danh sách chi 

tiết kèm theo tại Phụ lục 11. 

12. Cách ly, điều trị tại Bệnh viện Giao thông vận tải: 161 người. Danh sách 

chi tiết kèm theo tại Phụ lục 12. 

13. Cách ly, điều trị tại Bệnh viện Tâm Phúc: 36 người. Danh sách chi tiết 

kèm theo tại Phụ lục 13. 

 14. Cách ly, điều trị tại Bệnh viện đa khoa Vĩnh Bảo: 888 người. Danh sách 

chi tiết kèm theo tại Phụ lục 14. 

15. Cách ly, điều trị tại Trung tâm y tế huyện An Dương: 504 người. Danh 

sách chi tiết kèm theo tại Phụ lục 15. 
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16. Cách ly, điều trị tại Trung tâm y tế quận Hải An: 320 người. Danh sách 

chi tiết kèm theo tại Phụ lục 16. 

17. Cách ly, điều trị tại Bệnh viện đa khoa quận Ngô Quyền: 498 người. 

Danh sách chi tiết kèm theo tại Phụ lục 17. 

18. Cách ly, điều trị tại Bệnh viện Y học cổ truyền: 669 người. Danh sách 

chi tiết kèm theo tại Phụ lục 18. 

Danh sách chi tiết tại các Phụ lục kèm theo Tờ trình số 104/TTr-SYT ngày 

11/10/2022 của Sở Y tế. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

- Trong thời gian áp dụng quyết định cách ly y tế, điều trị các cá nhân có 

tên tại Điều 1 được hưởng chế độ ăn, mặc, ở và không được tiếp xúc trực tiếp với 

người thân hoặc ra khỏi khu vực cách ly trừ các trường hợp phải chuyển cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh theo quy định. Được hưởng các chế độ đối với người bị áp 

dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế theo quy định tại khoản 1, 2, 

3 Điều 14 của Nghị định số 101/NĐ-CP ngày 30/9/2010 của Chính phủ và theo 

các quy định hiện hành. 

 - Công an thành phố chủ trì, phối hợp Ủy ban nhân dân các quận, huyện và 

các đơn vị liên quan đảm bảo công tác an ninh trật tự tại địa điểm thực hiện cách 

ly y tế; thực hiện biện pháp cưỡng chế cách ly y tế đối với các đối tượng thuộc 

diện phải áp dụng biện pháp cách ly y tế nhưng không tuân thủ yêu cầu cách ly y tế. 

- Sở Tài chính bố trí kinh phí theo quy định. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Giám đốc các Sở: 

Y tế, Tài chính; Giám đốc Công an thành phố; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân 

sự thành phố; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố; Ủy ban 

nhân dân các quận, huyện; các ông, bà thành viên Ban Chỉ đạo thành phố và các 

cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- CT, các PCT UBND TP; 
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể TP;  
- Thường trực Quận ủy, Huyện ủy 
  và UBND các quận, huyện; 
- CVP, các PCVP UBND TP; 
- Các Phòng: VX, NC&KTGS; 
- CV: YT, NC, ĐN; 
- Lưu: VT. 

TM. BAN CHỈ ĐẠO    

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

 

 

Lê Khắc Nam 

PHÓ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN 
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