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QUYẾT ĐỊNH
Về việc kiện toàn khung tham gia bảo đảm, phục vụ cơ sở cách ly tập trung
phòng, chống dịch Covid -19 tại trường THPT Thái Hòa (cũ)
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LẬP THẠCH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/5/2015; Luật sửa đổi
bổ sung một số điều của Luật Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương
ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật phòng chống nhiễm bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007; Nghị
định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30/9/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành
một số điều của Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm và áp dụng biện pháp cách ly
y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch; Quyết định số 173/QĐ-TTg
ngày 01/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về công bố dịch viêm đường hô hấp cấp
do chủng mới của vi rút Corona gây ra;
Căn cứ Quyết định 42/QĐ- BCĐ ngày 18/2/2020 của Ban chỉ đạo gia phòng
chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV về việc ban hành Kế hoạch đáp
ứng với từng cấp độ dịch Covid-19; quyết định số 878/QĐ-BYT ngày 12/3/2020
của Bộ Y tế ban hành “Hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung để
phòng, chống dịch Covid-19;
Căn cứ Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020; Chỉ thị 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 gây ra;
Căn cứ Chị thị số 06/CT-CTUBND, 01/5/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân
dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch
Covid-19;
Căn cứ văn bản số 6123/UBND-VX1 ngày 24/7/2021 của UBND tỉnh Vĩnh
Phúc về việc thực hiện một số biện pháp khẩn cấp phòng chống dịch Covid – 19
trên địa bàn tỉnh;
Căn cứ Quyết định số 2519/QĐ – UBND và Quyết định số 2520/QĐ –
UBND ngày 12/9/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về một số biện pháp phòng,
chống dịch bệnh Covid – 19 trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc;
Căn cứ Quyết định số 2497/QĐ-UBND, ngày 14 tháng 10 năm 2021 của
UBND huyện Lập Thạch về việc kích hoạt cơ sở cách ly tập trung phòng, chống
dịch Covid - 19 tại trường THPT Thái Hòa (cũ);
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Theo đề nghị của Ban chỉ huy Quân sự huyện Lập Thạch và Văn phòng
HĐND &UBND huyện.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập khung tham gia bảo đảm, phục vụ cơ sở cách ly tập trung
phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại trường THPT Thái Hòa (cũ), gồm các ông (bà)
có tên sau:
1. Chỉ huy khu cách ly:
- Ông Nguyễn Đình Thế - Phó chỉ huy trưởng, TMT, Ban CHQS huyện - Chủ
huy trưởng;
- Bà Hà Thị Tâm - Phó giám đốc Trung tâm y tế huyện - Phó chỉ huy trưởng;
2. Lực lượng bảo đảm, phục vụ
- Ông Trần Văn Ngọc - Cán bộ Ban CHQS huyện;
- Ông Vũ Văn Nam - Dân quân thị trấn Lập Thạch;
- Ông Nguyễn Thành Luân - Dân quân xã Liễn Sơn;
- Ông Nguyễn Thanh Thủy - Dân quân xã Triệu Đề.
- Ông Trần Hoài Nam – Phụ trách công an thị trấn Hoa Sơn;
- Ông Đỗ Ngọc Sơn – Công an huyện;
- Ông Trần Duy Thắng – Công an huyện;
- Ông Bùi Văn Ninh – Công an xã Bắc Bình;
- Bà Bùi Sỹ An - Cán bộ Trung tâm y tế huyện;
- Bà Nguyễn Thị Hường - Cán bộ Trung tâm y tế huyện;
- Bà Nguyễn Thị Hải - Cán bộ Trung tâm y tế huyện;
Điều 2. Nhiệm vụ khung cách ly
- Là đầu mối thường trực, thực hiện nhiệm vụ chỉ huy, quản lý, điều hành
hoạt động trong khu vực cách ly phòng, chống dịch bệnh Covid - 19;
- Tham mưu đề xuất nhân sự, chuẩn bị cơ sở, vật chất, hậu cần, trang thiết bị
vật tư y tế, trang bị phòng hộ phục vụ cho công dân trong khu vực cách ly;
- Tổ chức tiếp nhận công dân thuộc diện cách ly, bố trí sắp xếp nơi ngủ, nghỉ,
cấp quân trang, quân nhu bảo đảm ăn, uống cho người lưu trú tại khu cách ly; hằng
ngày tổ chức đo thân nhiệt, phun thuốc khủ khuẩn, phân loại, xử lý rác thải theo
quy định về phòng, chống dịch tại khu cách ly;
- Bảo đảm canh gác chặt chẽ việc tổ chức ra vào khu cách ly đúng quy định;
- Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ ngày 14/10/2021 cho đến khi có quyết định
chấm dứt hoạt động của khu cách ly tập trung.
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Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng
HĐND&UBND huyện, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện, Trưởng Công an huyện,
Giám đốc Trung tâm Y tế huyện, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện và các cơ
quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (b/c);
- Sở Y tế tỉnh (b/c);
- Thường trực Huyện ủy (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Như điều 3;
- Lưu: VTUB.
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