
UỶ BAN NHÂN DÂN 

 THÀNH PHỐ PHÚC YÊN  
 

Số:         /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Phúc Yên, ngày        tháng       năm 2021 
 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v thành lập cơ sở cách ly y tế tập trung của  

thành phố Phúc Yên tại Trường THCS Hùng Vương          

để phòng, chống dịch COVID-19 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

 

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

bổ sung Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/20219; 

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

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 và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch;  

Căn cứ Quyết định số 56/2010/QĐ-TTG ngày 16/9/2010 của Thủ tướng 

Chính phủ “về việc quy định thẩm quyền thành lập, tổ chức và hoạt động Của ban 

chỉ đạo chống dịch các cấp. Quyết định số 447/QĐ-TTg ngày 01/4/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc công bố dịch Covid-19; 

Căn cứ chỉ thị số 06/CT-CTUBND ngày 01/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh 

về việc quyết liệt quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19;  

Căn cứ Quyết định số 1047/QĐ-UBND ngày 4/5/2021 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Vĩnh Phúc về việc ủy quyền quyết định cách ly y tế vùng có dịch trên địa bàn 

tỉnh Vĩnh Phúc; 

Theo đề nghị tại Tờ trình số 46/TTr-TTYT ngày 12/5/2021 của TTYT thành 

phố Phúc Yên và đề nghị của Chánh Văn phòng HĐND&UBND thành phố. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thành lập cơ sở cách ly y tế tập trung của thành phố Phúc Yên để 

phòng chống dịch bệnh COVID-19, cụ thể như sau: 

1. Tên gọi: Cơ sở cách ly y tế tập trung thành phố Phúc Yên. 

2. Địa điểm: Trường THCS Hùng Vương; Qui mô toàn trường 

Địa chỉ: Tổ 10, phường Hùng Vương, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. 

3. Mục đích: Để thực hiện việc cách ly y tế tập trung các cá nhân thuộc đối 

tượng cách ly y tế theo qui định. 



Điều 2. Tổ chức thực hiện tại cơ sở cách ly 

1. Có nội quy khu vực cách ly và phương án xử lý y tế cụ thể. 

2. Đảm bảo cơ sở vật chất thiết yếu cho nhu cầu sinh hoạt của người được 

cách ly. Cung ứng suất ăn cho từng người trong thời gian cách ly. 

3. Đảm bảo an toàn thực phẩm trong quá trình cách ly. 

4. Tạo điều kiện động viên chia sẻ, giúp đỡ người được cách ly để người 

được cách ly yên tâm thực hiện việc cách ly trong suốt thời gian theo dõi. 

5. Giám sát chặt chẽ việc thực hiện cách ly và tiến hành cưỡng chế cách ly y 

tế nếu người được cách ly không tuân thủ yêu cầu cách ly y tế. 

6. Đảm bảo an ninh, an toàn tại khu vực cách ly. 

7. Thực hiện các nội dung khác theo quy định đối với cơ sở cách ly y tế tập trung. 

Điều 3. Giao nhiệm vụ 

1. UBND phường Hùng Vương, Trường THCS Hùng Vương: 

 - UBND phường Hùng Vương chịu trách nhiệm, chỉ đạo các đơn vị liên 

quan vận hành hoạt động của cơ sơ cách ly tập trung thành phố Phúc Yên, đảm 

bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, nhà cửa, điện nước, vật dụng, đồ dùng sinh 

hoạt, ăn uống để phục vụ cho công tác thu dung người được cách ly; phối hợp với 

Công an thành phố đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở cách ly tập trung thành phố 

Phúc Yên để phòng, chống dịch bệnh COVID- 19. 

 - Chủ trì, xây dựng quy chế phối hợp giữa Tổ y tế của Bệnh viện Đa khoa 

khu vực Phúc Yên, Công an thành phố thành phố để quản lý các đối tượng tại khu 

vực cách ly. 

 - Tăng cường tuyên truyền phòng chống dịch bệnh và làm tốt công tác tư 

tưởng để người dân đồng thuận và ủng hộ, không kỳ thị, phản ứng về khu cách ly 

tập trung trên địa bàn; chỉ đạo Công an phường, các ban ngành đoàn thể và tổ dân 

phố nơi có địa điểm cách ly tập trung để tổ chức tốt về an ninh trật tự, an toàn giao 

thông, vệ sinh môi trường ngoài khu cách ly tập trung. 

2. Tổ y tế của Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên chịu trách nhiệm đảm 

bảo về công tác y tế theo quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế và Sở Y tế về cách ly y 

tế tập trung để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và các quy định khác có liên 

quan. 

3. Công an thành phố chủ trì, phối hợp với UBND phường Hùng Vương 

đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở và xung quanh khu vực cơ sở cách ly tập trung. 

4. Văn phòng HĐND&UBND thành phố (Cơ quan thường trực của Ban chỉ 

đạo PCDB COVID-19 thành phố) có nhiệm vụ tổng hợp, đôn đốc nhiệm vụ của 

các cơ quan trong hệ thống cách ly y tế tập trung. Tham mưu các văn bản chỉ đạo, 

điều hành của Ban chỉ đạo và UBND thành phố về công tác cách ly y tế. 

  5. Phòng Tài nguyên và Môi trường: Hướng dẫn cho khu cách ly đảm bảo 

công tác vệ sinh môi trường. 
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  6. Phòng Quản lý đô thị: hướng dẫn khu cách ly thu gom và tiêu hủy rác 

thải tại khu cách ly đảm bảo đúng quy định của Bộ Y tế. 

  7. Phòng Văn hóa & Thông tin và Trung tâm Văn hóa - Thông tin Thể thao: 

Chịu trách nhiệm hướng dẫn khu cách ly tuyên truyền nội quy, qui chế khu cách 

ly, phòng, chống dịch bệnh, hướng dẫn kê khai y tế, thực hiện Thông điệp 5K. 

  8. Phòng Giáo dục & Đào tạo: Có trách nhiệm chỉ đạo nhà trường tổ chức 

cách ly theo đúng quy định, thường xuyên liên hệ cung cấp thông tin sức khỏe các 

cháu cho gia đình phụ huynh; báo Sở GD & ĐT để lên phương án phân luồng đảm 

bảo học tập của các lớp học khác. 

   9. Phòng Tài chính – Kế hoạch: Bố trí kinh phí để bổ sung trang thiết bị tổ 

chức khu cách ly tập trung của Thành phố; phối hợp với VP HĐND&UBND bố trí 

kinh phí hậu cần cho khu cách ly tập trung; hướng dẫn các đơn vị thanh quyết toán 

theo qui định hiện hành.  

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kế từ ngày ký ban hành. 

Chánh Văn phòng HĐND&UBND thành phố, Trưởng các phòng, ban, đơn 

vị: Tài chính - KH, Công an thành phố, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng 

Quản lý đô thị, Phòng Văn Hoá và Thông tin, Trung tâm VH-TTTT, Trung tâm Y 

tế thành phố, Chủ tịch UBND phường Hùng Vương, Trường THCS Hùng vương, 

Trưởng các phòng, ban, ngành và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ quyết định 

thi hành./. 
 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Y tế (b/c); 

- TT Thành ủy, HĐND TP (b/c); 

- CPCT, CPVP; 

- Trường THCS Hùng Vương; 

- UBND các xã, phường; 

- Như Điều 4 (t/h); 

- Lưu: VT, VP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Phan Tiến Dũng  
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