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CỘNG HÓA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lai Châu, ngày 22 tháng 3 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
V/v thành lập cơ sở cách ly tập trung phòng, chống dịch bệnh
Covid-19 huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007;
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 và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch;
Căn cứ Quyết định số 173/QĐ TTg ngày 01/02/2020 của Thủ tướng Chính
phủ về việc công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona
gây ra;
Căn cứ Quyết định số 237/QĐ-BYT ngày ngày 31/01/2020 của Bộ Y tế ban
hành Kế hoạch đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh viêm phổi cấp do nCoV;
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 bệnh
Covid-19”;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 87/TTr-SYT ngày
21/3/2020,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập 02 cơ sở cách ly tập trung phòng, chống dịch bệnh Covid19 trên địa bàn huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu:
1. Cơ sở số 01:
- Tên gọi: Cơ sở cách ly tập trung phòng, chống dịch bệnh Covid-19 số 01
huyện Nậm Nhùn.
- Địa điểm: Sử dụng cơ sở vật chất của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Giáo dục thương xuyên huyện Nậm Nhùn.
- Địa chỉ: Bản Nậm Hàng , thị trấn Nậm Nhùn, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.
- Khả năng tiếp nhận: 25 người được cách ly.
1. Cơ sở số 02:
- Tên gọi: Cơ sở cách ly tập trung phòng, chống dịch bệnh Covid-19 số 02
huyện Nậm Nhùn.
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- Địa điểm: Sử dụng cơ sở vật chất của Điểm trường Bản Chợ, Trường Tiểu
học và Trung học cơ sở xã Lê Lợi, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.
- Địa chỉ: Bản Chợ, xã Lê Lợi, thị trấn Nậm Nhùn, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai
Châu.
- Khả năng tiếp nhận: 40 người được cách ly.
Điều 2. UBND huyện Nậm Nhùn có trách nhiệm:
- Chỉ đạo thực hiện cách ly tập trung đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn, điều
kiện, 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 bệnh
Covid-19” và các quy định, hướng dẫn hiện hành.
- Thành lập và giao nhiệm vụ cụ thể cho các tổ chuyên môn y tế, an
ninh, hậu cần và truyền thông tại khu cách ly tập trung; giao nhiệm vụ cụ thể
cho các thành viên; xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện cụ thể (công tác điều
hành, an ninh, y tế, kinh phí, hậu cần, cơ sở vật chất,...) và phương án mở rộng
khi cần thiết.
- Đảm bảo các điều kiện phòng lây nhiễm chéo và xử lý chất thải lây nhiễm
theo quy định tại Văn bản số 495/BYT-MT ngày 06/02/2020 của Bộ Y tế về việc
hướng dẫn quản lý chất thải y tế và xử lý thi hài bệnh nhân tử vong do nhiễm
nCoV, xử lý chất thải thông thường theo quy định. Báo cáo hàng ngày về số lượng,
tình hình sức khỏe của người được cách ly lên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh
Covid-19 tỉnh qua Sở Y tế.
- Khi quá tải, kịp thời báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Y tế) để mở rộng quy mô
theo phương án đã xây dựng hoặc đề nghị chuyển người được cách ly đến cơ sở cách
ly tập trung khác.
Điều 3. Kinh phí hoạt động tại cơ sở cách ly tập trung do ngân sách nhà nước
đảm bảo theo quy định của pháp luật.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn
phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Ngành: Y tế, Tài chính, Công an tỉnh; Chủ
tịch UBND huyện Nậm Nhùn và Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị có liên quan
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Y tế;
- Cục YTDP - Bộ Y tế;
- TT: Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- TTYT huyện Nậm Nhùn;
- Lưu: VT, TH5, VX(2,3).
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