UBND HUYỆN HỒNG NGỰ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CHỐNG DỊCH COVID-19
Số: 2644 /QĐ-BCĐ

Hồng Ngự, ngày 09 tháng 6 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt danh sách các trường hợp hoàn thành thời gian áp dụng biện
pháp cách ly y tế tập trung của huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp
TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH
COVID-19 HUYỆN HỒNG NGỰ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007;
Căn cứ Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2010 của Chính
phủ, về việc 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 Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng Chính
phủ, về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp mới
của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona;
Căn cứ Công điện số 156/CĐ-TTg ngày 02 tháng 02 năm 2020 của Thủ
tướng Chính phủ, về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp
cấp do chủng mới vi rút Corona gây ra;
Căn cứ Quyết định số 878/QĐ-BYT ngày 12 tháng 3 năm 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”; Công điện số 597/CĐ-BCĐ ngày 05 tháng 5 năm 2021 của Ban
Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, về việc thực hiện nghiêm các quy
định về cách ly tập trung và quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung phòng, chống
dịch Covid-19; Công điện số 600/CĐ-BCĐ ngày 05 tháng 5 năm 2021 của Ban Chỉ
đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, về việc điều chỉnh thời gian cách ly tập
trung, thời gian quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung và xét nghiệm phòng
chống dịch Covid-19;
Căn cứ Công văn số 90/CV-BCĐ ngày 11 tháng 3 năm 2021 của Ban Chỉ
đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Đồng Tháp, về việc thực hiện công tác phòng,
chống dịch Covid-19 trong tình hình mới;
Căn cứ Quyết định số 5169/QĐ-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2020 của Ủy
ban nhân dân huyện Hồng Ngự, về việc cơ cấu lại thành viên Ban Chỉ đạo phòng,
chống dịch bệnh Covid 19 huyện Hồng Ngự;
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Xét đề nghị của Trưởng phòng Y tế huyện Hồng Ngự tại Tờ trình số 237/TTrPYT ngày 09 tháng 6 năm 2021.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt danh sách 05 trường hợp hoàn thành thời gian áp dụng
biện pháp cách ly y tế tập trung của huyện Hồng Ngự tại cơ sở cách ly tập trung
phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện Hồng Ngự (Có danh sách kèm theo).
Điều 2. Các trường hợp đã hoàn thành thời gian áp dụng biện pháp cách ly
y tế tại khu cách ly tập trung của Huyện có tên tại Điều 1 sau khi rời khỏi khu 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. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, khó thở, đau họng phải
chủ động liên hệ cơ sở y tế để khám, điều trị kịp thời.
Điều 3. Trưởng phòng Y tế, Giám đốc Trung tâm Y tế Huyện, các ông (bà)
có tên tại Điều 1 và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi
hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Sở Y tế;
- UBND, TTYT huyện Tân Hồng, Tam
Nông, tỉnh Đồng Tháp;
- UBND, TTYT huyện Chợ Mới, huyện
Châu Phú, tỉnh An Giang;
- BCHQS Huyện;
- Phòng TCKH;
- LĐVP;
- Lưu: VT, CV/VX.

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
Huỳnh Văn Tài

Danh sách các trường hợp hoàn thành thời gian áp dụng cách ly y tế tập trung
2644 /QĐ-BCĐ ngày 09
(Kèm theo Quyết định số: …….
….. tháng 6 năm 2021 của Ban Chỉ đạo
phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp)
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