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QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt danh sách áp dụng biện pháp cách ly y tế đối với công dân 

tại cơ sở cách ly tập trung của huyện “khu dự án trồng rừng xã Cương Gián” 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 

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

phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/12/2007; 

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,cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời 

gian có dịch; 

Căn cứ Quyết định số 447/QĐ-TTg ngày 01/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc công bố dịch Covid-19; 

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 2794/QĐ-UBND ngày 04/8/2021 của UBND tỉnh Hà 

Tĩnh về việc ban hành hướng dẫn một số nội dung về quy trình thực hiện, hỗ trợ, 

thanh quyết toán chi phí cách ly y tế, chi phí khám, chữa bệnh, một số chế độ đặc thù 

và mua sắm phương tiện, trang thiết bị, hóa chất, vật tư, sinh phẩm, sửa chữa cơ sở 

vật chất trong thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 3064/QĐ-UBND ngày 17/8/2021 của UBND huyện về 

việc thiết lập cơ sở cách ly y tế tập trung; Quyết định số 2749/QĐ-UBND ngày 

23/7/2021 của UBND huyện về việc thành lập ban điều hành các cơ sở cách ly y tế 

tập trung phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Nghi Xuân; 

Theo đề nghị của Trung tâm Y tế huyện. 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt danh sách 03 công dân phải áp dụng biện pháp cách ly y 

tế tập trung là các trường hợp F1 với ca dương tính COVID-19 tại Nghệ An về trên 

địa bàn huyện Nghi Xuân (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Địa điểm, lý do và thời gian cách ly: 

- Địa điểm cách ly: Khu dự án trồng rừng thôn Song Nam, xã Cương Gián, 

huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. 

- Lý do cách ly: là các trường hợp F1 với các ca dương tính COVID-19 tại 

Nghệ An về trên địa bàn huyện Nghi Xuân. 

- Áp dụng thời gian cách ly: 14 ngày. 

- Thời gian thực hiện cách ly: ngày 18/8/2021. 
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Điều 3. Trong thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung, các công 

dân có tên tại Điều 1 được đảm bảo các chế độ đối với người bị áp dụng biện pháp 

cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế theo quy định tại Khoản 1, 2, 3, Điều 14 của 

Nghị định số 101/NĐ-CP ngày 30/9/2010; Nghị quyết số 16/2021/NQ-CP ngày 

08/02/2021 của của chính phủ; Quyết định số 2794/QĐ-UBND ngày 04/8/2021 của 

UBND tỉnh Hà Tĩnh và cá nhân phải tự thanh toán tiền ăn 80.000đ/người/ngày theo 

quy định tại Quyết định số 2794/QĐ-UBND ngày 04/8/2021 của UBND tỉnh Hà 

Tĩnh và Nghị quyết số 16/2021/NĐ-CP ngày 08/02/2021 của Chính phủ. Tuyệt đối 

tuân thủ sự kiểm soát, quản lý tại cơ sở cách ly, không được tiếp xúc trực tiếp với 

người thân hoặc tự ý đi 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: 

- Trung tâm Y tế huyện chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đảm bảo cơ 

sở vật chất, trang thiết bị, bố trí tiếp nhận, phân loại đối tượng; đảm bảo về điều kiện 

ăn, nghỉ, quản lý, theo dõi y tế đối với những người được đưa về cơ sở cách ly y tế 

tập trung tại khu dự án trồng rừng xã Cương Gián. Bố trí cán bộ thực hiện giám sát 

y tế; đảm bảo phòng và kiểm soát lây nhiễm tại cơ sở cách ly; thực hiện thu các 

khoản chi phí liên quan cách ly tập trung và thanh quyết toán theo quy định. Phối 

hợp với các cơ quan liên quan đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm. 

Trong quá trình cách ly lấy mẫu xét nghiệm 03 lần cho kết quả âm tính (-) với 

SARS-CoV-2 và hết thời gian cách ly y tế thì làm các thủ tục cần thiết để bàn giao 

công dân cho gia đình và địa phương nơi cư trú. 

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

an ninh trật tự tại địa điểm thực hiện cách ly y tế; thực hiện biện pháp cưỡng chế 

cách ly y tế đối với các đối tượng thuộc diện phải áp dụng biện pháp cách ly y tế 

nhưng không tuân thủ yêu cầu cách ly y tế. 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì, phối hợp với Trung tâm Y tế và các 

đơn vị liên quan đảm bảo kinh phí thực hiện cách ly y tế. 

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. 

Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19 huyện; Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự  huyện; Trưởng Công 

an huyện; Đồn trưởng Đồn Biên phòng Lạch Kèn; Giám đốc Trung tâm Y tế 

huyện; Trưởng các phòng: Y tế, Tài chính - Kế hoạch; Ban Chỉ đạo phòng, chống 

dịch Covid-19 các xã, thị trấn: Xuân Hồng, Xuân An và các công dân có tên tại 

Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 5; 

- Thường trực: Huyện ủy, HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Thành viên BCĐ PC dịch Covid-19 huyện; 

- UBND các xã, thị trấn: Xuân Hồng, Xuân An; 

- Lưu: VT, TTYT.   

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
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DANH SÁCH  

Công dân phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tại cơ sở cách ly y tế tập trung 
(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND ngày 18/8/2021 của UBND huyện) 

 
 

 

TT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Địa chỉ lưu trú hiện 

tại 
Địa điểm tiếp xúc 

Ngày tiếp xúc 

Fo 

Ngày, tháng 

tiếp nhận 

cách ly 

Ngày tháng 

dự kiến hoàn 

thành thời 

gian cách ly 

1 Nguyễn Thị Cẩm Tú 1993 
Thôn 4, xã Xuân 

Hồng 

F1 với ca dương tính 

Covid-19 tại TP Vinh, 

Nghệ An 

16/8/2021 18/8/2021 29/8/2021 

2 Hồ Văn Thương 1969 
TDP5, thị trấn 

Xuân An 

F1 với ca dương tính 

Covid-19 tại Hưng 

Thịnh, Nghệ An 

15/8/2021 18/8/2021 28/8/2021 

3 Hồ Anh Dũng 2002 
TDP5, thị trấn 

Xuân An 

F1 với ca dương tính 

Covid-19 tại Hưng 

Thịnh, Nghệ An 

15/8/2021 18/8/2021 28/8/2021 

                                                                    ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 
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