
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN KON RẪY 

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, 

CHỐNG DỊCH  COVID-19  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Kon Rẫy, ngày       tháng      năm  

Số:           /QĐ-BCĐ 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Áp dụng biện pháp cách ly Y tế tập trung  

phòng, chống dịch COVID-19 

 

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG 

 DỊCH COVID-19 HUYỆN KON RẪY 

Căn cứ Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2017; 

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 Công điện số 600/CĐ-BCĐ ngày 05/5/2021 của Ban chỉ đạo Quốc 

gia phòng chống dịch COVID-19 về việc điều chỉnh thời gian cách ly tập trung, 

thời gian quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung và xét nghiệm phòng chống 

dịch COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 338/QĐ-UBND ngày 04/8/2021của Ủy ban nhân 

dân huyện Kon Rẫy về việc kiện toàn Ban chỉđạo phòng, chống dịch COVID-19 

huyện Kon Rẫy; 

Căn cứ Quyết định số 413/QĐ-UBND ngày 21/9/2021 của Ủy ban nhân 

dân huyện Kon Rẫy về việc thành lập các cơ sở cách ly tập trung phòng, chống 

dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Kon Rẫy; 

Căn cứ Công văn số 1771/UBND-KGVX ngày 31/5/2021 của UBND tỉnh 

Kon Tum về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19; 

Căn cứ Công văn số 6397/CV-BCĐ ngày 05/12/2021 của Ban chỉ đạo 

phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum về việc cập nhật cấp độ dịch  
và hướng dẫn cách ly y tế theo Công văn số 5605/CV-BCD (đến 10h00’ ngày 

05/12/2021); 

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Kon Rẫy (tại Tờ trình số 

1997/TTr-YTKR ngày 06/12/2021). 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh sách các trường hợp áp dụng biện pháp cách ly Y 

tế tại cơ sở cách ly tập trung (có danh sách trích ngang kèm theo). 
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Điều 2. Địa điểm, thời gian và lý do cách ly 

- Địa điểm cách ly: Doanh trại Ban CHQS huyện cũ (thôn 4, thị trấn Đăk 

Rve, huyện Kon Rẫy). 

- Thời gian cách ly: 14 ngày (theo danh sách trích ngang kèm theo). 

- Lý do cách ly: Tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19 tại trại heo thôn 

13, xã Đăk Ruồng. 
Điều 3. Trong thời gian áp dụng quyết định cách ly y tế, đối tượng cách ly 

có các quyền lợi và nghĩa vụ như sau 

- Thực hiện theo 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. 

- Không được tiếp xúc trực tiếp với người thân hoặc ra khỏi khu vực cách 

ly trừ các trường hợp phải chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định. 

Điều 4. Tổ chức thực hiện 

- Ban Chỉ huy Quân sự huyện phối hợp Trung tâm Y tế, Phòng Y tế huyện và các 

đơn vị có liên quan đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị, bố trí tiếp nhận, ăn, nghỉ, quản 

lý, theo dõi y tế đối với những người được đưa về khu cách ly tập trung tại Doanh trại 

Ban CHQS huyện cũ. Bố trí cán bộ thực hiện giám sát y tế theo hướng dẫn; thông báo 

cho địa phương khi hết thời hạn cách ly; phối hợp với các cơ quan liên quan đảm bảo an 

ninh trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm. 

- Phòng Kế hoạch - Tài chính huyện chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ huy 

Quân sự huyện, Trung tâm Y tế huyện và các đơn vị có liên quan đảm bảo kinh 

phí thực hiện cách ly tập trung. 

- Công an huyện chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan đảm bảo 

công tác an ninh trật tự tại địa điểm thực hiện cách ly tập trung; thực hiện biện 

pháp cưỡng chế cách ly đối với các đối tượng thuộc diện phải áp dụng biện pháp 

cách ly nhưng không tuân thủ. 

Điều 5. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Thủ trưởng các đơn vị: 

Trung tâm Y tế huyện, Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Phòng Tài 

chính - Kế hoạch huyện, Phòng Y tế huyện, các địa phương có công dân cách ly, 

các thành viên Ban Chỉ đạo huyện và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 

- Như điều 5 (t/h); 

- TT. Huyện ủy (b/c);  

- TT. HĐND huyện (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các thành viên BCĐ PCD COVID-19 huyện; 

- Lưu: VT; BCĐ PCD COVID-19. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Đinh Thị Hồng Thu 
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