
UỶ BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH LAI CHÂU 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /UBND-VX 

V/v điều chuyển vị trí Cơ sở 

cách ly tập trung số 01 của tỉnh 
       Lai Châu, ngày       tháng 6 năm 2021 

 

               Kính gửi: 

           - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh; 

           - Các Sở: Y tế, Tài chính; 

           - Ủy ban nhân dân huyện Phong Thổ. 
 

Căn cứ Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 03/02/2021 của UBND tỉnh về 

việc thành lập cơ sở cách ly tập trung của tỉnh Lai Châu để phòng, chống dịch 

bệnh nCoV; 

Xét đề nghị của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại Tờ trình số 1686/TTr-BCH 

ngày 10/6/2021 về việc điều chỉnh vị trí khu cách ly số 01 của tỉnh; Tờ trình số 

157/TTr-SYT ngày 14/6/2021 của Sở Y tế. Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh 

có ý kiến như sau: 

1. Nhất trí điều chuyển vị trí Khu cách ly tập trung số 01 (Cơ sở số 01) tại 

Trung tâm Giao lưu văn hóa, du lịch, trưng bày và giới thiệu sản phẩm cửa khẩu Ma 

Lù Thàng, huyện Phong Thổ về Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Phong 

Thổ. Khả năng tiếp nhận tối thiểu 120 công dân. 

2. Giao UBND huyện Phong Thổ bàn giao cơ sở vật chất cho Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh quản lý trong thời gian thực hiện cách ly tập trung. 

3. Giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Công an 

tỉnh, UBND huyện Phong Thổ đảm bảo về nhân lực, cơ sở vật chất, công tác di 

chuyển và các điều kiện cần thiết khác để Cơ sở cách ly tập trung số 1 đi vào hoạt 

động ngay sau khi điều chuyển.  

4. Giao Sở Tài chính thẩm định dự toán kinh phí sửa chữa, cải tạo Cơ sở 

cách ly số 1 tại địa điểm mới theo đề nghị của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, trình 

UBND tỉnh xem xét, quyết định. 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị liên quan nghiêm túc 

triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT: Tỉnh ủy; (B/c) 

- UBND tỉnh: U; 

- Thành viên BCĐ phòng, chống  

  dịch bệnh Covid-19 của tỉnh; 

- VP UBND tỉnh: V, C, CB; 

- Lưu: VT, VX1. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Tống Thanh Hải 
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