UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN BẢO LÂM
Số:

18 /QĐ-UBND

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

Bảo Lâm, ngày 06 tháng 01 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt danh sách 04 công dân từ vùng dịch địa phương, trong nước
trở về cách ly tập trung tại khu thu dung điều trị Thái Học
nhằm phòng, chống dịch bệnh Covid-19
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BẢO LÂM
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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; Luật phòng, chống bệnh truyền
nhiễm ngày 21/11/2007;
Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/02/2021 của Chính phủ về chi
phícách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống
dịchCOVID-19; Quyết định số 447/QĐ-TTg ngày 01/4/2020 của Thủ tướng
Chínhphủ về việc công bố dịch COVID-19;
Căn cứ Quyết định số 878/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ Y tế về việc
banhành Hướng dẫn y tế tại cơ sở cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID19;
Căn cứ Nghị định số 101/NĐ-CP, ngày 30 tháng 9 năm 2010 của Chính
phủ chi tiết thi hành một số điều luật của phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm
về áp dụng các biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế và chống dịch đặc thù trong
thời gian chống dịch;
Căn cứ Công văn số 177/UBND-VX, ngày 04/02/2020 của UBND tỉnh Cao
Bằng về việc thực hiện việc tiếp nhận, cách ly công dân Việt Nam từ Trung
Quốc trở về trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Công văn số 268/SYT-NV, ngày
05/02/2020 của Sở Y tế Cao Bằng về việc thực hiện cách ly phòng chống dịch
bệnh viêm phổi do nCoVgây ra;
Căn cứ Kế hoạch số 1483/KH-UBND ngày 15/6/2021 của UBND tỉnh Cao
Bằngvề việc tiếp nhận, vận chuyển, cách ly y tế, theo dõi sức khỏe và quản lý
công dântừ "các ổ dịch COVID-19 đang hoạt động" trở về tỉnh Cao Bằng;
Căn cứ Công văn số 1795/UBND-VXngày 15 tháng 7 năm 2021của UBND
tỉnh Cao Bằngvề việc điều chỉnh thời gian cáchly tập trung phòng chống dịch
COVID-19;
Căn cứ Quyết định số 151/QĐ-UBND, ngày 18/02/2020 của UBND huyện
Bảo Lâm về việc thành lập các khu cách ly tập trung của huyện Bảo Lâm phòng
chống dịch Covid - 19;

Căn cứ Quyết định số2326/QĐ-UBND, ngày 28/8/2021 của UBND huyện
Bảo Lâm về việc thành lập bổ sung khu cách ly tập trung tại (Trụ sở UBND xã
Tân Việt cũ) xã Nam Quang,Thái Học huyện Bảo Lâm phòng, chống dịch
Covid - 19;
Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bảo Lâm.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt danh sách 04 công dân Việt Nam từ vùng dịch địa
phương, trong nước trở về cách ly tập trung tại Khu thu dung điều trị Thái Học
nhằm phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
(Có danh sách kèm theo)
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện,
Giám đốc Trung tâm Y tế, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Trưởng phòng
Lao động Thương binh và xã hội, Trưởng Công an huyện, Chỉ huy trưởng Ban
Chỉhuy Quân sự huyện, các thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid 19, các đơn vị liên quan và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành
Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT Huyện ủy;
- TT HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Trung tâm Y tế huyện;
- Cổng TTĐT huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, TTYT.

CHỦ TỊCH

Mã Gia Hãnh

DANH SÁCH
04 công dân từ vùng dịch địa phương, trong nước trở về cách ly tập trung tại Khu thu dung điều trị Thái Học
từ ngày 02/01/2022 đến ngày 04/01/2022
(Kèm theo Quyết định số
/01/2022 của UBND huyện Bảo Lâm)
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