
UY BAN NHAN DAN 
HUYEN BA  CHE 

CQNG HOA xA HO! CHU NGHiA VIET NAM 
Bc1p-Tido-Htnh phuc 

S:MQD-UBND Ba Chë, ngày 13 tháng 8 nàm 2021 

QUYETD!NH 
Vê vic Thành 1p ban diêu hành chung cap huyn ti các diem cách ly tp 

trung cüa huyn Ba Chë 

Can cz' Luct Tc chic chInh quyn dia phu'ctng ngày 19/6/2015, Luát tha dói, 
bó sung rnt so diéu cüa Luát To chic Chinh phü và LuI TO chác chInh quyën 
djaphu'cing nám 2019, 

Can ci Quyt d.inh sd 173/QD-TTg ngày 01/02/2020 cla Thi tithng Chinh 
phz v cOng hO' djch viêm duàng ho há'p cá'p do chzng m&i cia vi rzt Corona gay ra, 

Can th Chi thj s 01/C T-TTg ngày 05/01/202 1 cia Thu tuOng ChInh phi v 
tang cithngphdng chO'ng dich  Covid-19, 

Can cü' Quyl djnh sd 878/QD-BYT ngày 12/3/2020 cia Bç5 Y ti ye viéc ban 
hành "Hu&ng dan cách ly y te tgi co sà cách ly tp trung phOng, chOng dfch 
COVID-19; 

Can c& Van ban sd 425/C V-B (]D ngày 19/01/202 1 cüa Ban Chi dgo QuOc gia 
phOng, chng dlch  COVID-19 v vic hu'áng dan bàn giao, quán lj sau khi hoàn 
thành cách ly tp trung; 

Can th Phuv'ng an sO' OIPA/BCD ngày 13/8/202 1 cua BC7.) phOng chOng d/ch 
Covid-19 huyn Ba Chê; 

Theo dé nghj cia Trithng PhOng Y ti huyên tai Ta trinh sd 92/TTr-YT ngày 
13/08/2021. 

QUYET 1NH: 

Diêu 1. Thành l.p Ban diu hành cong tác thirc hin nhirn viii tai các 
dim each ly tp trung cña huyn Ba Chë grn: 

1. Dng chI Phó chü tjch UBND huytn: Truâng ban diu hành; 

2. F)ng chI Giárn dc TTY'I' huyn - Phó ban; 

3. Dng chI 'I'ru&ng phông Y t huyn - Phó ban; 

4. Dong chi Trueing Cong an huyn: - Phó ban; 

5. Dng chI Chi huy tmng Quan sir huyn - PhO ban; 

6. Dng chI Tru&ng phông Lao dng- Thuung binh & Xã hi: Thành viên; 

7. Dng chI Tri.thng phông Kinh t - H thng: Thành vin; 

8. Dông chI Tnr&ng phông Van boa và Thông tin: Thành viên; 



9. Dng chI Giám dc Truyn thông vâ Vn boa: Thành viên; 

10. D&ng chI Tru&ng phông Tài chInh- K hoch: Thành viên; 

11. Dng chi Tru&ng phông Tâi nguyen & Môi tnthng; 

12. Dng chI Trithng phông Giáo dc & Dào tao: Thành viên 

13. Chü tjch UBND các xã, th trn có ca s& cách ly: Thânh viCn. 

Diêu 2. Ban diêu hành cong tác thçic hin nhim viii ti các diem cách ly 
có nhim vu: 

- Tip nhn, quân 1)/, Sap xp và bàn giao tt cã các trLrng hçip cách ly, hoàn 
thành cách ly t.p trung theo quy djnh. 

- Dam bào các diu kin v ANTT 24/24h; dam bão an toàn thrc phrn trong 
Co sâ each ly; v sinh môi truOng; kirn tra, giám sat vic thrc hin quy trInh cách 
ly; theo dOi süc khôe các trithng hçp dang thirc hin cách ly ti các dim each ly 
tp trung cüa huyn. 

- D xut nhu c.u, tip nhn và quân 1 cor s& vt cht, trang thit bj phiic v11 
cho viêc each ly ('an, a và các dku kiên khthc). 

- Tong hqp, theo dOi và báo cáo kjp thai danh sách, s krcng các trithng h9p 
vào each ly và trlImg hgp ht thai gian cách ly ('qua phông 1' té) 03 lãn/ngày 

-- Ln I. truàc 06h00'; 

+ Lcn II: truàc 1OhOO'; 

+ Lan III: tru'àc 1 6h00'. 

- D xut vic xir 1 các trithng vi phm trong thai gian áp diving các bin 
pháp each ly; kéo dài th?yi gian cách ly dôi vi các trung hgp vi phm quy trInh 
cách ly (bao góm cá can b5 thy'c hin nhirn vy Igi dkrn cách ly và các trw&ng hcrp 
có lien quan). 

- Tuân thñ và thirc hin darn bão các ni dung ti Quy& djnh s 878/QD-BYT 
ngày 12/3/2020 cüa Bô Y tê ye "Fiuóng dn each ly y t tai  co s& cách ly tp trung 
phông, chng djch COVID- 19". 

- Thirc hin các nhim vii khác thco sir phân công, chi dao  cüa Ban Chi do 
PCD huyn và UBND huyn. 

Diu 3. Ban diu hành có nhim vi,i diu hành cong tác thirc hin nhim vi ti 
các diem cách ly tp trung cCia huyn. 

JJiêu 4. QuyCt djnh nay có hiu lirc kC tü ngày k ban hành và di..rcic áp diing 
cho tt cã các co s& each ly t.p trung trên dja bàn huyn Ba Chë; Các ông (bà): 
Chánh Van phông I-IDND và UBND huyn, Thu tru&ng các cor quan, don vj: Cong 
an huyn, Phông Y 'cC, Trung tam t, Ban Chi huy Quân sr huyn, Bi thu Dáng 
us', ChCi tjch UBND các xãi, thj iran có co sä cách ly tp trung; ThU tru&ng các co 



quan, dcin vj lien quan vãác cá nhân Co ton ti'ong danh sách chju trách nhim (hi 
hânh QuyOt djnh .1. 

Noi n/tan: 
- 1']' 1 Iuyn üy, UDNI) Iiuyn (1)/c); 
- C1, các PC'!' UI3NI) huyn; 
- Nhir 1)iôu 3 (T/hién); 
- Luu: VT. 
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