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QUYẾT ĐỊNH  

Kết thúc thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung đối với công dân  
 

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 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 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-19trên địa bàn tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 4509/QĐ-UBND ngày 05/11/2021 của UBND huyện 

Nghi Xuân về việc 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 “Trường Đào tạo nghiệp vụ Bảo hiểm xã 

hội, cơ sở bồi dưỡng tại Hà Tĩnh”; 

Căn cứ Văn bản số 4464/UBND-VX1 ngày 15/7/2021 của UBND tỉnh Hà 

Tĩnh; Văn bản 2463/SYT-NVY ngày 19/7/2021 của Sở Y tế Hà Tĩnh về việc giảm 

thời gian cách ly, thí điểm cách ly y tế tại nhà, quản lý điều trị bệnh nhân Covid-19; 

Theo đề nghị của Trung tâm Y tế huyện.  

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Kết thúc thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung tại 

“Trường Đào tạo nghiệp vụ Bảo hiểm xã hội, cơ sở bồi dưỡng tại Hà Tĩnh”, địa chỉ: 

Thôn Thành Long, xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân đối với công dân Hoàng Bá 

Tuấn Phương. Sinh năm: 1995.  
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- Địa chỉ thường trú: Thôn Thành Vân, xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân, 

tỉnh Hà Tĩnh. 

- Đã hoàn thành thời gian cách ly y tế: 14 ngày, từ ngày 31/10/2021 đến 

hết ngày 13/11/2021. 

- Kết quả xét nghiệm Covid-19 (03 lần): Âm tính.  

- Thời gian kết thúc cách ly kể từ ngày 14/11/2021. 

Điều 2. Công dân Hoàng Bá Tuấn Phương đã hoàn thành thời gian cách ly y 

tế tập trung của huyện tại “Trường Đào tạo nghiệp vụ Bảo hiểm xã hội, cơ sở bồi 

dưỡng tại Hà Tĩnh” sau khi rời khỏi cơ sở cách ly tập trung có trách nhiệm thông 

báo cho chính quyền địa phương nơi cư trú, lưu trú để tiếp tục theo dõi sức khỏe tại 

nhà 14 ngày. Nếu thấy có một trong các biểu hiện sốt/ho/khó thở/đau rát họng, … 

hoặc có biểu hiện mất vị giác phải báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất để được hướng 

dẫn, xử lý kịp thời, đúng quy định. Phải thanh toán đầy đủ tiền ăn 

80.000đ/người/ngày theo quy định tại Quyết định số 2794/QĐ-UBND ngày 

04/8/2021 của UBND tỉnh và Nghị quyết số 16/2021/NĐ-CP ngày 08/02/2021 của 

Chính phủ về chi phí cách ly y tế trong phòng, chống dịch Covid-19 cho Trung tâm 

Y tế huyện trước khi rời khỏi cơ sở cách ly tập trung. 

Giao Trung tâm Y tế huyện cấp Giấy chứng nhận và ký cam kết với các 

công dân đã hoàn thành thời gian cách ly y tế tại cơ sở cách ly y tế tập trung theo 

đúng quy định. Tiến hành bàn giao công dân hết thời gian cách ly tập trung cho 

chính quyền địa phương để tiếp tục quản lý, theo dõi. 

Điều 3. 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; Giám đốc Trung tâm Y tế; Trưởng các phòng: Y tế, Tài 

chính - Kế hoạch; Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 xã Xuân Thành 

và công dân Hoàng Bá Tuấn Phương căn cứ Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- BCĐ PC dịch Covid-19 huyện; 

- UBND xã Xuân Thành; 

- Lưu: VT, TTYT.   

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Bùi Việt Hùng 

 

 

 


		hungbv.nx@hatinh.gov.vn
	2021-11-13T13:30:30+0700


		ubnghixuan@hatinh.gov.vn
	2021-11-13T14:34:18+0700




