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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập điểm cách ly tập trung phòng, chống 
 dịch COVID-19 của huyện tại 20 xã, thị trấn 

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHIÊM HÓA 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 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 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 dung 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 viêm đường hồ hấp cấp do chủng mới của vi rút 
Corona gây ra; 

Căn cứ Quyết định số 878/QÐ-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 Thông báo số 98-TB/HU ngày 11/11/2021 của Huyện ủy Chiêm 

Hóa về thông báo kết luận của Thường trực Huyện ủy tại cuộc họp ngày 
10/11/2021; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Y tế . 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập 20 điểm cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-

19  tại 20 xã, thị trấn (gồm 183 giường) như sau:  

1. Xã Kiên Đài  

Điểm cách ly tại Nhà văn hóa thôn Khun Cúc, xã Kiên Đài gồm 6 giường.  

 2. Xã Bình Phú 

 Điểm cách ly tại Nhà văn hóa cũ xã Bình Phú, gồm 5 giường. 
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 3. Xã Phú Bình 

 Điểm cách ly tại Nhà công vụ Trường THCS thôn Tạng Khiếc, xã Phú 
Bình gồm có 5 phòng (10 giường).  

4. Xã Ngọc Hội 

 Điểm cách ly tại Nhà văn hóa thôn Khuôn Phục, xã Ngọc Hội gồm có 3 
phòng ngăn cách nhau (8 giường).  

 5. Xã Yên Lập  

 Điểm cách ly tại Nhà văn hóa thôn Nà Dầu, xã Yên Lập gồm có 3 phòng 

ngăn cách nhau (10 giường). 

 6. Xã Tân An 

 Điểm cách ly tại Nhà văn hóa thôn Tân Hoa, gồm có 2 phòng ngăn cách 
nhau (8 giường).  

7. Xã Xuân Quang 

 Điểm cách ly tại Nhà văn hóa thôn Làng Ải, gồm có 2 phòng ngăn cách 

nhau (10 giường).  

 8. Thị trấn Vĩnh Lộc  

Điểm cách ly tại Nhà văn hóa Tổ Vĩnh Bảo, gồm có 2 phòng ngăn cách 
nhau (10 giường).  

9. Xã Nhân Lý  

 Điểm cách ly tại Nhà văn hóa thôn Hạ Đồng, gồm có 2 phòng ngăn cách 
nhau (5 giường).  

 10. Xã Hòa An 

 Điểm cách ly tại Nhà văn hóa thôn Chắng Thượng, gồm có 2 phòng ngăn 

cách nhau (8 giường).  

 11. Xã Trung Hòa 

 Điểm cách ly tại Nhà văn hóa thôn Soi Trinh, gồm có 2 phòng ngăn cách 
nhau (8 giường).  

 12. Xã Bình Nhân 

 Điểm cách ly tại Nhà văn hóa thôn Bình An, gồm có 4 giường.  

 13. Xã Hòa Phú 

Điểm cách ly tại điểm trường mầm non thôn Gia Kè, gồm có 2 phòng 
ngăn cách nhau (10 giường).  

14. Xã Yên Nguyên 

 Điểm cách ly tại Nhà văn hóa thôn Ba Nhất (Làng Non), gồm có 2 phòng 

ngăn cách nhau (10 giường).  
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 15. Xã Kim Bình 

 Điểm cách ly tại nhà Đa năng và Nhà văn hóa xã thôn Kim Quang, gồm 
có 4 phòng, (12 giường). 

 16. Xã Linh Phú 

 Điểm cách ly tại Nhà văn hóa thôn Pác Cháng, gồm có 3 phòng ngăn cách 
nhau (15 giường). 

 17. Xã Phúc Thịnh  

 Điểm cách ly tại Nhà văn hóa thôn Đồng Hương, gồm có 1 nhà, 2 phòng 
(4 giường).  

 18. Xã Tân Thịnh 

 Điểm cách ly tại Nhà văn hóa thôn Làng Bục, gồm có 2 nhà (8 giường).  

 19. Xã Tri Phú 

 Điểm cách tại Nhà nghỉ Nhật Hạ, thôn Bản Nghiên, gồm có 8 phòng (8 
giường) 

 20. Xã Vinh Quang 

 Điểm cách ly tại Trụ sở Hợp tác xã Vĩnh Hải, thôn An Ninh, gồm có 2 
dãy nhà xây cấp 4 (14 giường).  

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn có tên tại Điều 1 thành 
lập Tổ Quản lý điều hành hoạt động của điểm cách ly tập trung, bố trí nhân 

lực, trang thiết bị, vật tư, phương tiện để quản lý và chịu trách nhiệm toàn 
diện về việc tổ chức thực hiện cách ly y tế tại Điểm cách ly tập trung theo 

đúng quy định. 

Điều 3. Nhiệm vụ của Điểm cách ly tập trung 

- Tổ chức cách ly cho những đối tượng cách ly theo quy định 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 cơ sở vật chất cho công tác cách ly người từ vùng có dịch về 
hoặc người có yếu tố dịch tễ cần phải cách ly y tế theo hướng dẫn tại Quyết định 

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

- Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, có vướng mắc, phát sinh 
báo cáo kịp thời Chủ tịch UBND huyện - Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy 

phòng, chống dịch COVID-19 huyện xem xét quyết định. 

- Điểm cách ly tập trung tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. 
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Các Ông (bà): Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện, Giám đốc 

Trung tâm Y tế huyện, Trưởng phòng Y tế; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên 
quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
định này./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 
- TT Huyện ủy;          (Báo cáo) 
- TT HĐND huyện; 
- Sở Y tế; 
- Chủ tịch UBND huyện; 
- Các PCT UBND huyện; 
- Như điều 4 (Thi hành); 
- Các thành viên TTCH của huyện; 
- Các Phó Chánh VP HĐND&UBND huyện; 
- Các Chuyên viên; 
- Lưu: VT, PYT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 
 

Nguyễn Tiến Dũng 
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