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QUYET D!NH
Thành 1p Khu cách ly tp trung
phông, chông djch bnh Covid-19 huyn Na Hang

UY BAN NHAN DAN HUYN NA HANG
Can th Lut T chi'c chmnh quyn cija phiw'ng ngày 19/6/2015,
Can th Luçt Phdng chng bnh truyn nhim ngày 21/11/2007,
Can cz tqi Van ban s 79-CV/TW ngày 29/01/2020 cia Ban BI tint Trung
wong Dáng; các Chi thj cüa Tith twó'ng GhInh ph: C'hi thj so 05/CT-TTg ngày
28/01/202 0 ye vic phOng, chOng dich, bnh viêm ctu'àng hO hap cap do chüng
mái cia vi nt Corona gay ra; Chi thj so 06/CT-TTgngày 31/01/2020 ye vic
tang cu&ng các bin pháp phOng, chOng tru'àc các diên biên phic tqp mài cüa
dich, bnh viêm thiàng hO hap cap do chtng mái ci-a vi rat Corona gâyra, C'hI
thj sO 15/CT-TTg ngày 37/3/2020 ye quyét lit thy'c hin dQt cao diem ye phông,
chOng dich Covid-19;
Can ci Quyt djnh sd 878/QD-BYT ngày 12/3/2020 cáa Bô Y teA v vic ban
hành "Hithng dan cách ly y té tgi ccr s& cách ly tp trung phOng chOng djch
COVID-19 ",
Can ci't Quyt djnh sá 99/QD-UBND ngày 27/3/2020 cia dy ban nhân dan
ti'nh Tuyên Quang ye vic iy quyên thành lçIp các cc s& cách ly tqp trung, quyêt
djnh phê duyt danh sách ngu'&i du'çrc cách ly, ngu'ài kêt thzc cách ly tp trung
trên dja bàn huyçn, thànhphO,
Thz!c hin Ké hogch sd 38/KTI-UBND ngày 23/3/2020 cia Uy ban nhân dan
huyn Na Hang ye tiêp nhan và cách ly y tê tçp trung tgi co sá cách ly tp trung
phOng, chOng djch Covid-19 den dja bàn huyn;
Xét d nghj cia Ban chi dgo phOng, chng djch Covid-19 huyn Na Hang.
QUYET D!NH:
Diu 1. Thành 1tp Khu each ly tp trung phông, chng djch Covid-19 huyn
Na Hang ('sau day viêt tt là Khu cách iy tap trung huyn).
- Khu each ly tp trung huyn chju s11 quãn 1', diu hành toàn din cüa Uy
ban nhân dan huyn Na Hang.

- Dja dim thrc hin: Ti Trung tam Giáo diic ngh nghip — Giáo diic thr&ng
xuyên huyn Na Hang (to dan phO 6, thj trân Na Hang, huyn Na Hang, tinh
Tuyên Quang).
- Thii gian thirc hin: B.t du ti'r 00 gRi, ngày 28/3/2020 dn khi dix?c Cap
có thâm quyên chi dao vic kêt thñc nhim vii cüa Khu cách iy tap trung huyn.
Diêu 2. Chüc nàng, nhim vii, quyn han và c câu, t chic
- Khu each ly tp trung huyn duqc thành 1p d each ly nhüng ngui có
nguy cci mac Covid- 19 dé ngän chn sir lay lan cüa djch bnh ra cong dông theo
các van ban chi do Trung ircmg, Hixàng dan cUa Bô Y tê tai Quyêt djnh so
878/QD-BYT ngây 12/3/2020 và Uy ban nhân dan tinh Tuyên Quang.
- Khu each ly tp trung huyn th%rc hin theo K hoach s 38/KH-UBND
ngày 23/3/2020 cüa Uy ban nhân dan huyn Na Hang. Trong do cO 01 (met) To
Quãn 1, diêu hành dam nhim, gôm:
+ 01 T trrn1ng: Do Ban Chi huy Quân sir dam nhim. T tru1ng chju
trách nhim toàn din ye các hoat dng tai Khu each ly tp trung huyn trixc Uy
ban nhân dan huyn; nhim vii cüa thành viên do To tnxâng phân cong.
+ 04 T phó: Do Cong an huyn, Trung tam Y t huyn, PhOng Y t huyn,
Trung tam Giáo diic nghê nghip — Giáo dçic thuing xuyên huyn dam nhim.
+ Các thành vien giüp vic: Do lãnh do các c quan, dn vi có tO truâng, tO
phó cir nguii, phân cong cho phU hçp (sau khi có sir thông nhât danh sách thành
viên vOi To tnirng)
c- T Quán li', diu hành Khu each ly ttp trung huyn duçc Uy ban nhân
dan huyn darn bão các diêu kin dê hoat dng. Thành phân tham gia TO dirqc
hithng các chê d, quyên igi theo quy djnh hin hành và To tr giãi the sau khi
hoàn thành nhiêm v11.
Diu 3. T chirc thuc hiên
- Uy ban nhan dan huyn Na Hang d nghj: Huyn doàn Na Hang phi hçp
và bô trj lc luqng doàn viên, thanh niên tInh nguyen ho trçY thirc hin các nhim
v11 tai Khu virc each 1r tp trung huyn.
- Giao Ban Chi huy Quân sir huyn chü tn, phi hçp vci Cong an huyn,
Huyên doàn Na Hang, Phông Y tê, Trung tam Y tê huyn, Trung tam Giáo diic
nghê nghip — Giáo diic thmng xuyên huyn: Chii dng phân cong ngu&i, sap
xep các cong vic cUa các thành vien tham gia To Quãn 1r, diêu hành Khu each
ly dam bão phñ hçp.
- Giao Phông Tài chInh — K hochhuyn chü trI, phi hçip vói Ban Chi
huy Quân sir, PhOng Y tê, Trung tam Y té huyn, Cong an huyn, các cci quan,
din vj lien quan tham mini kinh phi, các diêu kin dê to chiirc thirc hin Khu
each ly t.p trung huyn, trInh Uy ban nhân dan huyn xem xét, quyêt djnh dam
bão kjp thii, hiu qua,
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Diu 4. Quyt djnh nay có hiu 1irc thi hành k tr ngày k.
Chánh Van phông Hi dng nhân dan và Uy ban nhân dan huyn; Thành
viên Ban Chi dao phông, chng dch bnh Covid-19 huyn; Chi huy truàng Ban
Chi buy Quân Sir huyn; Tnthng Cong an huyn; Trtthng phông Y th huyn;
Giám dc Trung tam Y t huyn; Giám dc Trung tam Giáo diic ngh nghip —
Giáo diic thuông xuyên huyn; các Ca quan, dan vj, cá nhân lien quan; ChU tjch
Uy ban nhân dan các xã, thj tr,n và thành viên T Quãn 1, diu hành Khu
cách ly can cir Quyt djnh thi hành./.
TM. UY BAN NHAN DAN
Q. CHU T!CH

Noinhân:
- Nhu Diêu 4;
- Uy ban nhân dan tinh;
- Sà Y tê tinh;
- Thu&ng trrc Huyn üy;
- Thu&ng trirc HDND huyn;
- Ban Tuyên giáo Huyn Uy;
- Q. Chü tjch UBND huyn;
- Chánh, Phó CVP HDND va UBND huyn;
- Co quan, don vj, tru&ng hçc
trên dja bàn huyn;
- Trung tam Van hóa, TT và TT huyn;
- Dãng Uy, HBND, UBND các xã, thj trân;
- Li.ru: VT, CV(NC).

To Viêt Hip
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