ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN VÂN ĐỒN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 4516 /QĐ-UBND

Vân Đồn, ngày 10 tháng 9 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt danh sách các trường hợp áp dụng biện pháp cách ly y tế
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VÂN ĐỒN
Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007;
Căn cứ Nghị định 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 dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù
trong thời gian có dịch;
Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về
việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống Covid-19; Chỉ thị số 19/CTTTg, ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện các biện
pháp phòng, chống Covid-19; Chỉ thị số 05/CT-TTg, ngày 28/01/2021 của Thủ
tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19;
Căn cứ Công điện số: 600/CĐ-BCĐ ngày 05/5/2021 của Ban chỉ đạo Quốc
gia phòng, chống dịch Covid-19 về điều chỉnh thời gian cách ly tập trung, thời
gian quản lý sau cách ly tập trung và xét nghiệm phòng chống dịch Covid-19;
Căn cứ Quyết định số 878/QĐ-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 Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 03/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đợt cao điểm phòng, chống dịch bệnh
Covid-19 trong tình hình mới; Công điện số 10/CĐ-UBND ngày 30/4/2021 của
UBND tỉnh Quảng Ninh về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống
dịch Covid-19; Công văn số: 4369/UBND-DL1 ngày 09/7/2021; Công văn số:
4425/UBND-DL1 ngày 12/7/2021; Công văn số: 4559/UBND-DL1 ngày
16/7/2021 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc triển khai văn bản của Bộ Y tế về
giảm thời gian cách ly, thí điểm cách ly y tế F1 tại nhà, quản lý, điều trị bệnh
nhân Covid-19; Công văn số: 4585/UBND-DL1 ngày 17/7/2021 của UBND tỉnh
Quảng Ninh về việc tăng cường kiểm soát người về từ vùng có dịch; Công văn số:
4723/UBND-DL1 ngày 22/7/2021 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc triển khai
một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Tỉnh; Công
văn số 4770/UBND-DL1 ngày 24/7/2021; Công văn 5068/UBND-DL1 ngày
03/8/2021 về việc triển khai một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid19 trên địa bàn Tỉnh;
Căn cứ Công văn số: 5630/UBND-DL1 ngày 19/8/2021 của UBND tỉnh
Quảng Ninh tăng cường giải pháp trọng tâm phòng chống dịch Covid-19; Công
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văn số: 5833-DL1 ngày 26/8/2021 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc hỗ trợ, tạo
điều kiện cho người lao động, học sinh, sinh viên, người già, trẻ em từ tỉnh ngoài
về Quảng Ninh;
Căn cứ Hướng dẫn số 547/HDLN-CAT-BĐBP ngày 12/02/2020 của Sở Y
tế - Công an tỉnh - Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh về việc thực
hiện giám sát và cách ly để phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do
chủng mới vi rút Corona;
Căn cứ Công văn số: 3058/SYT-NVY ngày 16/7/2021 của Sở Y tế tỉnh
Quảng Ninh về việc hướng dẫn triển khai Công văn số: 5599/BYT-MT ngày
14/7/2021 về việc giảm thời gian cách ly;
Căn cứ Quyết định số: 08-QĐ/HU ngày 31/7/2020 của Huyện ủy Vân Đồn
về việc Kiện toàn Ban chỉ đạo cấp huyện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong
tình hình mới; Quyết định số: 1334/QĐ-UBND ngày 06/5/2021 của UBND huyện
Vân Đồn về việc phê duyệt khu cách ly y tế tập trung bắt buộc Thái Ninh, thôn 1,
xã Hạ Long, huyện Vân Đồn để phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Quyết định số:
1337/QĐ-UBND ngày 06/5/2021 của UBND huyện Vân Đồn về việc kiện toàn
Ban quản lý cơ sở cách ly y tế tập trung bắt buộc Thái Ninh, thôn 1, xã Hạ Long,
huyện Vân Đồn để phòng, chống dịch bệnh Covid-19;
Căn cứ Thông báo số: 207-TB/HU ngày 04/5/2021 của Huyện ủy Vân
Đồn thông báo chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường lãnh đạo,
chỉ đạo triển khai đợt cao điểm phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình
hình mới; Thông báo số: 273-TB/HU ngày 25/6/2021 của Huyện ủy Vân Đồn về
việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong tình
hình mới;
Xét đề nghị của Phó trưởng phòng - Phụ trách Phòng Y tế huyện Vân Đồn.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt danh sách trường hợp bị áp dụng biện pháp cách ly y tế
tập trung, cụ thể.
Họ và
tên
Lê Duy
Quyền

Năm
sinh

1995

Số điện
thoại

Địa chỉ thường trú

Thôn Đông Sơn, xã
0904324813 Đông Xá, huyện Vân
Đồn, tỉnh Quảng
Ninh

Nơi đi/đến

Ngày trở
về địa
phương

Đi từ Quận Hai
Bà Trưng, Thành
phố Hà Nội về
huyện Vân Đồn

10/9/2021

Điều 2. Địa điểm, lý do và thời gian cách ly.
- Địa điểm cách ly: Khu cách ly y tế tập trung bắt buộc Thái Ninh, địa chỉ:
Thôn 1, xã Hạ Long, huyện Vân Đồn.
- Lý do cách ly: Đi đến/về huyện Vân Đồn từ vùng có dịch bệnh Covid-19.
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- Thời gian thực hiện cách ly: 14 ngày, kể từ ngày 10/9/2021 (ngày trở về
địa phương).
Điều 3. Trong thời gian áp dụng quyết định cách ly y tế, cá nhân có tên tại
Điều 1 tự trả phí đối với người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế
cách ly y tế theo quy định. Không được tiếp xúc trực tiếp với người thân hoặc ra
khỏi khu vực cách ly, trừ các trường hợp phải chuyển cơ sở khám bệnh, chữa
bệnh theo quy định.
Điều 4. Tổ chức thực hiện:
- Ban Quản lý cơ sở cách ly tập trung phòng, chống dịch bệnh Covid-19
huyện phối hợp với UBND xã Đông Xá thông báo đến cá nhân và gia đình có tên
tại Điều 1 Quyết định này. Tiếp tục báo cáo danh sách các trường hợp phải cách ly
y tế tại địa điểm cách ly tập trung bằng văn bản gửi về UBND huyện để xem xét
phê duyệt bổ sung.
- Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện, Công an huyện, Ban chỉ huy Quân
sự huyện, UBND xã Đông Xá phối hợp bố trí phương tiện vận chuyển đưa, đón
đối tượng phải cách ly y tế đến địa điểm cách ly; đảm bảo công tác kiểm soát
nhiễm khuẩn phòng lây nhiễm chéo trong quá trình vận chuyển (yêu cầu các
đối tượng phải đeo khẩu trang trên xe, thực hiện phun khử khuẩn sau khi vận
chuyển).
- Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan
đảm bảo kinh phí thực hiện cách ly y tế.
- Công an huyện chủ trì, phối hợp với UBND xã Hạ Long và các đơn vị
có liên quan đảm bảo công tác an ninh trật tự tại địa điểm thực hiện cách ly y tế;
thực hiện biện pháp cưỡng chế cách ly y tế đối với đối tượng thuộc diện phải áp
dụng biện pháp cách ly y tế nhưng không tuân thủ yêu cầu cách ly y tế.
- Văn phòng HĐND&UBND huyện chủ trì, phối hợp với các đơn vị có
liên quan đảm bảo công tác hậu cần tại nơi cách ly y tế.
- Ban Quản lý khu cách ly tập trung tổ chức thu phí theo đúng quy định.
Điều 5. Các ông, bà: Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện; Thủ trưởng
các đơn vị: Y tế, Tài chính - Kế hoạch, Công an huyện; Ban chỉ huy quân sự
huyện, Trung tâm Y tế huyện, Thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh
Covid-19 huyện; Ban quản lý cơ sở cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19
huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và cá nhân có tên tại Điều 1 căn cứ quyết
định thực hiện./.
Nơi nhận:
- Sở Y tế (báo cáo);
- BCĐ phòng chống Covid-19 huyện (báo cáo);
- Đ/c Chủ tịch, các đ/c PCT UBND huyện;
- TTYT huyện (bố trí xe đưa đón);
- BQL Khu cách ly tập trung phòng chống
Covid-19 huyện;
- Như điều 5 (thực hiện);
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Trương Mạnh Hùng

