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      ỦY BAN NHÂN DÂN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  HUYỆN QUẢNG XƯƠNG                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

     

Số:            /QĐ-UBND                           Quảng Xương, ngày      tháng      năm 2021 
 

QUYẾT ĐỊNH 
       Về việc thành lập khu cách ly tập trung phòng,  chống dịch Covid-19 

tại trường Tiểu học Quảng Giao, xã Quảng Giao. 

 

 

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN QUẢNG XƯƠNG 
 

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 Quyết định số 1100/2017/QĐ-UBND ngày 12/4/2017 của UBND 

tỉnh Thanh Hóa quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế 

và cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa quản lý; Quyết 

định số 29/2020/QĐ-UBND ngày 03/7/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc 

sửa đổi, bổ sung của một số điều Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 

1100/2017/QĐ- UBND ngày 12/4/2017; 

       Căn cứ Phương án số 13/PA-UBND ngày 12/3/2020 của UBND huyện Quảng 

Xương về thành lập khu cách ly tập trung người từ vùng có dịch viêm đường hô hấp 

cấp Covid-19 gây ra trên địa bàn huyện Quảng Xương năm 2020; 

Căn cứ Công điện số 22/CĐ-UBND ngày 20/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Thanh Hóa về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa 

bàn tỉnh trước diễn biến mới của dịch bệnh; 

Xét đề nghị của Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện Quảng Xương tại 

tờ trình số 573/TTr-BCH ngày 10/9/2021. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thành lập khu cách ly tập trung y tế phòng chống dịch Covid-19 tại 

trường Tiểu học Quảng Giao (cũ), xã Quảng Giao, huyện Quảng Xương. 

Địa chỉ: thôn Việt Trung, xã Quảng Giao, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh 

Hóa. 

Thành phần tham gia Khung trong khu cách ly tập trung gồm các ông (bà) có 

tên sau: 
 1. Ông: Nguyễn Huy Hoàng - Trợ lý cán bộ Ban CHQS huyện- Khung trưởng 

2. Ông: Lê Vũ Ngọc - Bác sĩ Trung tâm y tế  huyện - Phó khung trưởng 

 3. Ông: Nguyễn Minh Hoàng - Cán bộ Ban CHQS huyện - Thành viên  

 4. Ông: Nguyễn Thị Chung - Cán bộ Trung tâm y tế  huyện - Thành viên 

 5. Ông: Nguyễn Mạnh Duy - Điều dưỡng Bệnh viện ĐK huyện- T. viên 

             6. Ông:  Lê Mạnh Hưng - Lái xe Bệnh viện Đa khoa  huyện - Thành viên 

             7. Ông: Bùi Văn Hữu - Công an xã Quảng Lưu - Thành viên 
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8. Ông: Vũ Mạnh Hà - Công an xã Quảng Văn - Thành viên 

9. Ông: Đoàn Văn Bình - Thôn Đội trưởng Dân quân xã Quảng Định - T. viên 

10. Ông: Mai Văn Vinh - Tiểu đội trưởng Dân quân xã Quảng Định - Thành viên 

11. Ông: Phạm Tuấn Điệp - Chiến sĩ Dân quân xã Quảng Định - Thành viên 

12. Ông: Đào Văn Phương - Tiểu đội trưởng Dân quân xã Quảng Giao - Thành viên 

13. Ông: Nguyễn Xuân Trình - Tiểu đội trưởng Dân quân xã Quảng Giao - T. viên 

 

Điều 2. Giao cho Ban CHQS huyện chủ trì phối hợp với Trung tâm Y tế 

huyện, Bệnh viện đa khoa huyện, Công an huyện và các đơn vị có liên quan bố trí đủ 

nhân lực, trang thiết bị, vật tư, hóa chất, phương tiện, nhu cầu thiết yếu và cơ sở vật 

chất khác trong khu cách ly đảm bảo theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế và chỉ đạo 

của UBND tỉnh Thanh Hóa. 

Điều 3. Khu cách ly tập trung phòng chống dịch có chức năng, nhiệm vụ  

 - Tổ chức phân loại, tiếp nhận, lập danh sách, theo dõi, giám sát, cách ly 

những người có nguy cơ nhiễm bệnh trở về từ vùng có dịch; quản lý chặt chẽ công 

dân được cách ly, không để tiếp xúc với người ngoài, không ra khỏi khu vực cách ly 

khi chưa hết thời gian cách ly và sự cho phép của Khung trưởng Khung cách ly; quản 

lý không cho người cách ly tiếp xúc với các người cách ly ở phòng khác. Trong thời 

gian cách ly nếu người có triệu chứng ho, sốt bàn giao ngay cho ngành Y tế địa 

phương chuyển vào bệnh viện gần nhất để cách ly, khám xác định bệnh và điều trị 

kịp thời. 

- Bảo đảm ăn, ở, sinh hoạt cho người các công dân được cách ly trong thời gian 

cách ly theo quy định. 

         - Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tại khu vực cách ly. 

 - Khi công dân hết thời gian cách ly, nếu bảo đảm an toàn về sức khỏe tiến 

hành bàn giao người, giấy chứng nhận cho địa phương tiếp tục theo dõi theo quy 

định. 

- Nhiệm vụ cụ thể đối với các bộ phận trong khu cách ly: 

+ Bộ phận cán bộ thuộc Ban CHQS huyện: trực tiếp duy trì, điều hành khu 

cách ly; trực tiếp quản lý người cách ly bên trong cơ sở cách ly bảo đảm phòng, 

chống lây nhiễm chéo trong cơ sở cách ly; phối hợp cùng phòng Tài chính- kế hoạch 

huyện đảm bảo kinh phí cho công tác hậu cần, sinh hoạt hằng ngày, ăn, uống cho 

người tham gia tại cơ sở cách ly; hàng buổi đưa cơm đến địa điểm tập kết theo quy 

định của cơ sở cách ly; phối hợp cùng với Công an huyện đảm bảo an ninh, trật tự 

tại cơ sở cách ly. 

+ Bộ phận cán bộ thuộc Công an huyện: tổ chức lực lượng, phương tiện, 

phương án bảo vệ vòng ngoài, bảo đảm an ninh trật tự, giám sát đối tượng cách ly tại 

cơ sở 24/24 giờ. 

+ Bộ phận cán bộ, viên chức thuộc Trung tâm y tế huyện: tổ chức tiếp nhận, 

lập danh sách và ghi nhận thông tin cơ bản của người được cách ly; thông báo yêu 

cầu, mục đích, thời gian của việc cách ly cho người được cách ly; sàng lọc, đánh 

giá nguy cơ mắc bệnh, phân loại đối tượng sắp xếp bố trí đối tượng cách ly theo 
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nhóm; hướng dẫn cho đối tượng cách ly giữ gìn vệ sinh chung; tiêu độc khử trùng, 

thu gom, xử lý chất thải hằng ngày tại cơ sở cách ly; hàng buổi đưa cơm từ nơi tập 

kết đến các phòng có người cách ly theo quy định. 

+ Bộ phận cán bộ, viên chức thuộc Bệnh viện đa khoa huyện: theo dõi sức khỏe 

hàng ngày, điều trị các bệnh thông thường cho người được cách ly; phát hiện sớm 

bệnh nhân nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2 để chuyển về bệnh viện điều trị theo quy 

định. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện; Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện; 

Trưởng công an huyện; Giám đốc bệnh viện đa khoa huyện; Giám đốc Trung tâm 

y tế huyện; Chủ tịch UBND xã Quảng Giao, Chủ tịch UBND xã Quảng Định, 

Chủ tịch UBND xã Quảng Lưu, Chủ tịch UBND xã Quảng Văn Thủ trưởng các 

cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông (bà) có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: KT.CHỦ TỊCH 
- Như điều 4 QĐ; 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 
- Lưu: VP. 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

  
 

Nguyễn Huy Nam 
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