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Lập Thạch, ngày 24 tháng 11 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thiết lập cách ly y tế tạm thời tại thôn Phú Hậu Thượng – xã Sơn
Đông – huyện Lập Thạch, để phòng, chống dịch bệnh COVID-19
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN
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; 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 về 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 số 42/QĐ – BCĐ ngày 18/2/2020 của Ban chỉ đạo
quốc 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 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 gây ra;
Căn cứ Công điện số 01/CĐ – CTUBND ngày 01/5/2021 của Chủ tịch
UBND tỉnh về việc triển khai một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch
Covid – 19 trên địa bàn tỉnh;
Căn cứ Chỉ thị số 06/CT – CTUBND ngày 01/5/2021 của Chủ tịch UBND
tỉnh về việc quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19;
Căn cứ Quyết định số 1046/QĐ – BCĐ ngày 04/5/2021 của BCĐ phòng,
chống dịch bệnh Covid – 19 tỉnh Vĩnh Phúc về việc chỉ định, ủy quyền cho
UBND huyện, thành phố quyết định việc thành lập các cơ sở cách ly;
Căn cứ Quyết định số 2872/QĐ – UBND ngày 15/10/2021 của UBND
tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành Hướng dẫn tạm thời “thích ứng linh hoạt,
kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid – 19 trên địa bàn tỉnh”;

Căn cứ Quyết định số 2875/QĐ – UBND ngày 15/10/2021 của UBND
tỉnh Vĩnh Phúc về việc Quy định tạm thời một số biện pháp phòng, chống dịch
Covid – 19 để “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh
Covid – 19 trên địa bàn tỉnh”;
Căn cứ Quyết định số 3180/QĐ – UBND ngày 20/11/2021 của UBND
tỉnh về việc ban hành hướng dẫn tạm thời “tổ chức, thực hiện biện pháp cách l
y tế tại nhà, nơi lưu trú hoặc tương đương trong phòng, chống dịch Covid – 19”
trên địa bàn tỉnh;
Căn cứ Chỉ thị số 18/CT – CTUBND ngày 21/11/2021 của Chủ tịch
UBND tỉnh về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 để “thích
ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid – 19” trên địa bàn tỉnh
Vĩnh Phúc;
Xét đề nghị của BCĐ PCDB Covid – 19 huyện.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thực hiện cách ly y tế tạm thời tại thôn Phú Hậu Thượng – xã
Sơn Đông - huyện Lập Thạch, cụ thể như sau:
1. Địa điểm, phạm vi thiết lập vùng cách ly y tế: Toàn bộ thôn Phú Hậu
Thượng – xã Sơn Đông - huyện Lập Thạch - tỉnh Vĩnh Phúc.
2. Thời gian áp dụng: Từ 12 giờ 00 ngày 24/11/2021 cho đến khi có quyết
định chấm dứt việc thực hiện cách ly y tế.
3. Mục đích: Ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 do biến chủng
mới của virus SARS-CoV-2 gây ra.
4. Thiết lập ngay 04 chốt kiểm dịch tại các đầu mối giao thông ra vào thôn
Phú Hậu Thượng – xã Sơn Đông - huyện Lập Thạch - tỉnh Vĩnh Phúc.
5. Tổ chức thực hiện cách ly y tế phải đảm bảo an ninh, an toàn, trật tự và
an sinh xã hội trong vùng cách ly.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
Giao UBND xã Sơn Đông phối hợp với các cơ quan: Công an huyện, Ban
Chỉ huy quân sự huyện, Y tế thiết lập ngay các chốt, trạm kiểm dịch tại các đầu
mối giao thông ra vào vùng có dịch và thực hiện kiểm soát 24/24 giờ toàn bộ
vùng cách ly y tế trên và thực hiện cách ly y tế theo đúng các quy định hiện
hành.
Yêu cầu các cơ quan, đơn vị cấp huyện, UBND xã Sơn Đông tuyên truyền
để toàn thể nhân dân trong khu vực cách ly y tế thực hiện nghiêm Quyết định số
3986/QĐ – BYT ngày 16/9/2020 về việc ban hành “sổ tay hướng dẫn tổ chức
thực hiện cách ly y tế vùng có dịch Covid – 19” và các văn bản khác có liên
quan.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng
HĐND&UBND huyện, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND
huyện; Chủ tịch UBND xã Sơn Đông, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-

19 xã Sơn Đông và các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn có
liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT HU, HĐND huyện (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (c/đ);
- Cổng TTGTĐT (đưa tin);
- Lưu: VT.
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