
 

QUYẾT ĐỊNH 

Ủy quyền ban hành văn bản trong công tác phòng, chống dịch Covid – 19  

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID – 19 TỈNH 

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007; 

Căn cứ các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ trong công tác phòng, 

chống dịch Covid -19; 

Căn cứ Quyết định số 878/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ trưởng 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”; 

Quyết định số 1246/QĐ-BYT ngày 20/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về 

việc ban hành “Hướng dẫn tạm thời cách ly y tế tập trung tại khách sạn trong 

phòng, chống dịch Covid - 19 do người được cách ly tự nguyện chi trả”; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ủy quyền cho Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid - 19 các 

huyện, thành phố ban hành một số văn bản trong công tác phòng, chống dịch 

Covid - 19, cụ thể: 

1. Ban hành quyết định thành lập cơ sở cách ly tập trung; cơ sở cách ly tập 

trung tại khách sạn trong phòng, chống dịch Covid - 19 trên địa bàn thuộc thẩm 

quyền quản lý. 

2. Ban hành quyết định phê duyệt danh sách áp dụng biện pháp cách ly y tế 

tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn cho người được cách ly tập trung; danh 

sách người kết thúc thời gian cách ly tập trung trên địa bàn thuộc thẩm quyền 

quản lý. 

3. Ban hành quyết định cho phép khách sạn trên địa bàn thuộc thẩm quyền 

quản lý được thực hiện cách ly y tế tập trung trong phòng, chống dịch Covid - 

19 do người được cách ly tự nguyện chi trả. 

Ban hành quyết định kết thúc nhiệm vụ cho khách sạn và cấp giấy xác 

nhận hoàn thành cách ly y tế tập trung cho người được cách ly theo mẫu tại Phụ 
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lục số 1 ban hành kèm theo Quyết định số 1246/QĐ-BYT ngày 20/3/2020 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế. 

Ban hành quyết định thành lập Ban điều hành cơ sở cách ly tập trung tại 

khách sạn trên địa bàn thuộc thẩm quyền quản lý. 

4. Ban hành quyết định cưỡng chế cách ly y tế nếu người được cách ly không 

tuân thủ yêu cầu cách ly y tế hoặc không tuân thủ yêu cầu cách ly tại khách sạn (đối 

với trường hợp cách ly y tế tập trung tại khách sạn do người được cách ly tự 

nguyện chi trả). 

5. Ban hành văn bản thông báo cho người được cách ly, gia đình và chính 

quyền địa phương nơi người được cách ly cư trú. 

Điều 2. Thời hạn ủy quyền: Từ ngày Quyết định này có hiệu lực đến ngày 

Thủ tướng Chính phủ công bố hết dịch. 

Điều 3. Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid - 19 các huyện, thành phố 

chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid 

- 19 tỉnh về những nội dung được ủy quyền; kịp thời báo cáo UBND tỉnh, Ban 

chỉ đạo phòng, chống dịch Covid - 19 tỉnh các nội dung liên quan. 

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

UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid - 19 các huyện, thành 

phố; Thủ trưởng các sở, ngành, cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Văn phòng Chính phủ; (B/c)       

- Bộ Y tế; (B/c)                                                 

- Cục YTDP – Bộ Y tế; (B/c)       
- TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; (B/c) 

- UBND tỉnh: U; 

- VP UBND tỉnh: V,TH,VX,KTN,CB; 

- Lưu: VT, Th3. 

TM. BAN CHỈ ĐẠO 

TRƯỞNG BAN 
 

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Trần Tiến Dũng 
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