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Số:           /QĐ-UBND Kon Rẫy, ngày        tháng        năm 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập Cơ sở cách ly tập trung phòng, chống 

dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện Kon Rẫy 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KON RẪY 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 101/NĐ-CP ngày 30/9/2010 của Chính phủ về 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 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 Quyết định số 294/QĐ-UBND ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh về 

việc thực hiện biện pháp cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung phòng 

chống dịch COVID-19”; 

Căn cứ Công văn số 2298/BCH-HC ngày 09/9/2021 của Bộ Chỉ huy Quân 

sự tỉnh Kon Tum về việc cho mượn Doanh trại BCHQS huyện cũ làm khu cách 

ly tập trung của huyện; 

Theo đề nghị của Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện, Trưởng 

Phòng Nội vụ, Trưởng Phòng Y tế. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Cơ sở cách ly tập trung phòng chống dịch bệnh COVID-

19 trên địa bàn huyện Kon Rẫy (gọi tắt là Cơ sở cách ly tập trung) tại Khu 

Doanh trại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Kon Rẫy cũ: 

- Địa điểm: Thôn 4, thị trấn Đăk RVe, huyện Kon Rẫy; 

- Khả năng tiếp nhận, cách ly: Khoảng 50 người. 

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ của Cơ sở cách ly tập trung 

- Cơ sở cách ly tập trung chịu trách nhiệm tổ chức cách ly các đối tượng 

theo quy định tại 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”. 
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- Cơ sở cách ly tập trung ưu tiên sử dụng cho các trường hợp nghi nhiễm vi 

rút SARS-COV-2 trên địa bàn huyện; các trường hợp thuộc diện cách ly tập 

trung từ vùng, địa phương đang có dịch về, đến địa bàn; trường hợp còn khả 

năng tiếp nhận sẽ sử dụng cách ly đối với các đối tượng khác.  

- Phòng Nội vụ chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu 

Ủy ban nhân dân huyện quyết định trưng dụng nhân sự tham gia Cơ sở cách ly tập 

trung để thực hiện nhiệm vụ theo quy định. 

- Cơ sở cách ly tập trung tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ  

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Chỉ huy trưởng Ban 

chỉ huy quân sự huyện; Trưởng phòng Nội vu, Trưởng phòng Y tế; Thủ trưởng 

các phòng, ban, cơ quan, đơn vị liên quan; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; 

Thành viên Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 huyện; Trung tâm Chỉ huy 

phòng chống COVID-19 huyện và Thủ trưởng các phòng, ban, cơ quan, đơn vị 

có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Văn phòng UBND tỉnh (báo cáo); 

- Thường trực Huyện ủy (báo cáo); 

- Thường trực HĐND huyện (báo cáo); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Ủy ban Mặt trận TQVN huyện; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

 

 

    Võ Văn Lương 
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