
BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA 

PHÒNG, CHỐNG DỊCH 

BỆNH COVID-19 
_______________ 

Số: 2030/CV-BCĐ 
Vv: báo cáo năng lực các khu  

cách ly tập trung đã triển khai 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________________________________________________ 

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2020 

 

Kính gửi:  

   - Bộ Quốc phòng 

   - Bộ Công an 

   - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

   

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-BCĐQG ngày 30/3/2020 của Ban Chỉ đạo 

Quốc gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19 về giao chỉ tiêu kế hoạch giường 

cách ly và giường bệnh tại cơ sở y tế để phòng chống dịch bệnh COVID-19, căn 

cứ ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại các cuộc họp Thường trực Chính 

phủ về phòng chống dịch, bệnh COVID-19.  

 Để có thông tin báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo 

Quốc gia đề nghị Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ủy ban nhân dân các tỉnh thành 

phố trực thuộc trung ương cung cấp thông tin về các khu cách ly tập trung đã 

triển khai thuộc phạm vi quản lý, cụ thể:  

1. Tên, địa điểm các khu cách ly; 

 2. Thông tin liên lạc người phụ trách cơ sở cách ly (họ và tên, chức vụ, số 

điện thoại, email); 

 3. Năng lực thực tế thu nhận (hiện có) của khu cách ly tập trung.      

Báo cáo gửi về Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 trước 

12h00 ngày 14/4/2020 để tổng hợp (đầu mối nhận báo cáo: Vụ Kế hoạch-Tài 

chính, Bộ Y tế, 138A Giảng Võ, Hà Nội, email: ytcs.khtc@moh.gov.vn). 

Xin trân trọng cảm ơn./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); 

- PTTg. Vũ Đức Đam (để báo cáo); 

- Các thành viên BCĐ QG; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố; 

- Lưu: VT, KHTC. 

 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Long 

Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế 



 

  



BỘ/ UBND TỈNH 

 

BÁO CÁO 

Năng lực các khu cách ly đã triển khai 

 

TT Tên, địa điểm Thông tin người phụ trách Năng lực thực tế thu nhận 

(hiện có) 
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