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Số: 2373/QĐ-UBND

Mộc Châu, ngày 11 tháng 9 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Khu cách ly y tế tập trung
phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại Trụ sở Chi cục Thuế (cũ)
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MỘC CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2015; 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 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 Quyết định số 878/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ Y tế về việc
ban hành hướng dẫn cách ly tập trung phòng chống Covid -19; Công văn số
55/CV-BCĐ ngày 08/4/2020 của Ban chỉ đạo tỉnh về ủy quyền quyết định thiết
lập cơ sở cách ly y tế tập trung phòng, chống dịch bệnh Covid-19;
Căn cứ Chỉ thị số 24/CT-UBND ngày 24/7/2021 của UBND tỉnh về việc triển
khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19;
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng HĐND và UBND tại Tờ trình số
184/TTr-VP ngày 11/9/2021.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Thành lập Khu cách ly tập trung số 03 phòng, chống dịch Covid19 tại Trụ sở Chi cục Thuế huyện cũ (gọi tắt là khu số 3); địa chỉ: Tiểu khu 4, thị
trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.
Điều 2: Nhiệm vụ của khu cách ly tập trung
- Tổ chức cách ly cho những đối tượng theo hướng dẫn 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”.
- Thời gian thu dung đối tượng cách ly: Kế hoạch số 72/KH-BCĐ ngày
25/5/2021 của Ban chỉ đao phòng chống dịch huyện và các văn bản chỉ đạo.
- Đảm bảo về cơ sở vật chất phục vụ cho công tác cách ly y tế tập
chung theo đúng quy định, đảm bảo an toàn.
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Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. Trung tâm Y tế huyện
- Chủ trì hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện đầy đủ các
quy trình, biện pháp an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong khu cách ly tập
trung, đảm bảo không để lây nhiễm chéo giữa các công dân đang thực hiện cách
ly, giữa công dân với cán bộ thực hiện nhiệm vụ trong khu cách ly theo Công
văn số 7317/BYT-MT về việc hướng dẫn an toàn cho các lực lượng tham gia
phòng chống dịch Covid-19 tại cấp xã; Công văn số 586/KSBT-PCBTN ngày
24/3/2021 của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh về phòng chống lây nhiễm
chéo Covid-19 trong khu cách ly tập trung y tế.
- Chủ trì, phối hợp UBND thị trấn Mộc Châu thực hiện đưa người vào cách
ly và bàn giao người hoàn thành thời gian cách ly tập trung về nơi cư trú theo
đúng thời gian quy định.
- Chủ động nắm bắt, giải quyết khó khăn, vướng mắc phát sinh, báo cáo kịp
thời những nội dung vượt thẩm quyền.
- Chủ trì tham mưu Ban chỉ đạo huyện ban hành Quyết định phê duyệt danh
sách người cách ly y tế tập trung và hoàn thành cách ly y tế tập trung.
2. Ủy ban nhân dân thị trấn Mộc Châu
- Thành lập Tổ điều hành gồm 3 cán bộ/ca (Một ca 14 ngày; gồm: Quân
sự, Công an, Y tế) tham gia hoạt động Khu cách ly y tế tập trung phòng, chống
dịch bệnh Covid-19 tại Trụ sở Chi cục Thuế huyện cũ.
- Chủ trì phối hợp Trung tâm Y tế huyện, Công an huyện, Ban chỉ huy
Quân sự huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan quản lý, điều hành hoạt động
khu cách ly đảm bảo tuyệt đối an toàn về phòng, chống dịch Covid-19.
- Thực hiện tiếp nhận hướng dẫn, quản lý chặt chẽ người thực hiện cách ly
y tế tập trung đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19.
- Chủ trì, phối hợp Trung tâm Y tế huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan
nắm bắt, giải quyết khó khăn, vướng mắc phát sinh, báo cáo kịp thời những nội
dung vượt thẩm quyền.
3. Công an huyện: Chỉ đạo, hướng dẫn UBND thị trấn, Công an thị trấn
triển khai thực hiện: đảm bảo kiểm soát an ninh, trật tự 24/24h; thực hiện việc
cưỡng chế cách ly y tế nếu có trường hợp không tuân thủ tại Khu cách ly; quản
lý chặt việc nhận đồ ăn tiếp tế của gia đình cho công dân.
4. Ban chỉ huy Quân sự huyện: Chỉ đạo, hướng dẫn UBND thị trấn Mộc
Châu, Ban chỉ huy Quân sự xã hướng dẫn điều hành hoạt động của khu cách ly;
Đảm bảo công tác hậu cần phục vụ ăn uống đối với khu cách ly.
5. Văn phòng HĐND và UBND
- Triển khai đảm bảo cơ sở vật chất, vật dụng cá nhân ban đ ầu tro ng
khu cách ly tập chung.
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- Tổng hợp dự toán kinh phí từ các ngành để trình dự toán kinh phí cho
toàn bộ công tác xây dựng và duy trì hoạt động của khu cách ly.
6. Phòng Tài chính - Kế hoạch
Chủ trì hướng dẫn UBND thị trấn Mộc Châu, các cơ quan đơn vị thực
hiện thanh, quyết toán theo quy định hiện hành.
Điều 4: Chánh Văn phòng HĐND và UBND; Trưởng phòng Tài chính
- Kế hoạch; Giám đốc Trung tâm Y tế huyện; Trưởng Công an huyện; Chỉ
huy Trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện, Chủ tịch UBND thị trấn Mộc Châu.
Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết
định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:

- Như điều 4:
- Thường trực huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Như Điều 4;
- Lưu: VT, VP (Tuấn Anh 20b).
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