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QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập cơ sở cách ly y tế tập trung phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh 

tại Trường Trung cấp Nông dân Việt Nam - Phân hiệu Tuyên Quang 

 
 

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG 

DỊCH BỆNH COVID-19 TỈNH TUYÊN QUANG 

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 Ngân sách Nhà nước ngày 26/5/2015;  

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 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 Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/02/2021 của Chính phủ về Chi 

phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống 

dịch COVID-19;  

Căn cứ Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc Quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, 

viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp 

dịch;  

Căn cứ Thông tư số 32/2012/TT-BTC ngày 29/12/2012 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính Quy định chế độ, quản lý và sử dụng kinh phí đối với người bị áp 

dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế;  

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 Văn bản số 1648/UBND-KGVX ngày 31/5/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Tuyên Quang về việc cử Đoàn cán bộ Y tế đến hỗ trợ tỉnh Bắc Giang 

trong phòng, chống dịch COVID-19; Văn bản số 2161/SYT-TCHC ngày 

28/6/2021 của Sở Y tế tỉnh Bắc Giang về việc thông báo hoàn thành nhiệm vụ hỗ 

trợ phòng, chống COVID-19 tại tỉnh Bắc Giang; 
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Theo đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 568/TTr-SYT ngày 05/7/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập cơ sở cách ly y tế tập trung phòng, chống dịch COVID-19 của 

tỉnh tại Trường Trung cấp Nông dân Việt Nam - Phân hiệu Tuyên Quang, cụ thể như 

sau: 

1. Địa điểm, quy mô, thời gian: 

- Sử dụng địa điểm, tài sản hiện có của Trường Trung cấp Nông dân Việt Nam 

- Phân hiệu Tuyên Quang. Địa chỉ: Tổ dân phố 05, phường Mỹ Lâm, thành phố Tuyên 

Quang, tỉnh Tuyên Quang. 

- Quy mô tiếp nhận: 22 người (10 phòng).  

- Thời gian: Từ ngày 01/7/2021 đến ngày 22/7/2021.  

2. Hình thức cách ly, đối tượng cách ly:  

- Hình thức cách ly: Thực hiện theo 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". 

- Đối tượng cách ly: Các thành viên Đoàn cán bộ Y tế của tỉnh hỗ trợ tỉnh 

Bắc Giang phòng, chống dịch COVID-19 trở về tỉnh Tuyên Quang. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện: 

1. Ủy quyền cho Giám đốc Sở Y tế, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống 

dịch bệnh COVID-19 tỉnh Tuyên Quang ban hành Quyết định phê duyệt danh sách 

người được cách ly và kết thúc thời gian cách ly tập trung tại cơ sở cách ly y tế tập 

trung phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh (Trường Trung cấp Nông dân Việt Nam 

- Phân hiệu Tuyên Quang), đảm bảo kịp thời và theo đúng quy định hiện hành của nhà 

nước. 

2. Sở Y tế: Chủ trì phối hợp với Trường Trung cấp Nông dân Việt Nam - 

Phân hiệu Tuyên Quang, Công an tỉnh; Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang 

và các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện 

các nhiệm vụ tại cơ sở cách ly y tế tập trung phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh 

thành lập tại điều 1 Quyết định này, bảo đảm theo đúng quy định, hướng dẫn của 

Bộ Y tế và các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

3. Công an tỉnh chủ trì, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tại cơ sở cách ly y 

tế tập trung phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh theo đúng quy định. 

4. Trường Trung cấp Nông dân Việt Nam - Phân hiệu Tuyên Quang: 

- Phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh thực hiện nghiêm quy 

trình, thủ tục, biện pháp cách ly phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cho các 

trường hợp được cách ly tại cơ sở. 

- Có trách nhiệm tiếp nhận; bổ sung trang thiết bị đảm bảo các điều kiện 

cần thiết để phục vụ người cách ly theo quy định. 
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- Đảm bảo công tác hậu cần phục vụ sinh hoạt cho người cách ly và cán 

bộ phục vụ cho khu cách ly theo quy định. 

- Chấp hành đúng các quy định về công tác phòng, chống dịch COVID- 19.  

5. Các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan; Ủy ban nhân dân thành phố 

Tuyên Quang, theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp với Sở Y tế, 

Công an tỉnh, Trường Trung cấp Nông dân Việt Nam - Phân hiệu Tuyên Quang và 

các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại cơ sở cách ly theo quy 

định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc 

Công an tỉnh, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Nông dân Việt Nam - Phân hiệu 

Tuyên Quang; Thủ trưởng các sở, ngành trong tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

thành phố Tuyên Quang và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 
   

 

Nơi nhận: 
- Đ/c Bí thư Tỉnh ủy; 

- Thường trực Tỉnh ủy;           (báo cáo) 

- Thường trực HĐND tỉnh;       

- Chủ tịch UBND tỉnh;          

- Các PCT UBND tỉnh; 

- Các thành viên BCĐ tỉnh; (thực hiện) 

- Chánh Văn phòng UBND tỉnh; 

- Các PCVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, KGVX (Giang). 

 

 

KT. TRƯỞNG BAN  

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Hoàng Việt Phương 
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