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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thiết lập vùng cách ly y tế tại Cụm dân cư liên quan đến ca bệnh 

nhiễm COVID-19 trên địa bàn thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng 

 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

 

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

Luật sửa đổi, bổ sung 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 21/11/2007; 

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 3986/QĐ-BYT ngày 16/9/2020 của Bộ Y tế về việc 

ban hành “Sổ tay Hướng dẫn tổ chức thực hiện cách ly y tế vùng có dịch COVID-

19”; 

Căn cứ Thông báo số 419/TB-UBND ngày 30/7/2021 của UBND tỉnh 

Thông báo Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tại cuộc họp trực tuyến về công tác 

phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh; 

Căn cứ Kế hoạch số 96/KH-BCĐ ngày 02/4/2020 của Ban Chỉ đạo phòng 

chống dịch COVID-19 huyện Văn Lãng về thực hiện phương án cách ly phòng, 

chống dịch COVID-19 tại một khu dân cư trên địa bàn huyện Văn Lãng; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thực hiện phong tỏa 1 phần khu 3, thị trấn Na Sầm “Đường 

Bản Tích - Khu đường xuống bệnh viện và Khu Cốc Lải”; để thực hiện các 

biện pháp cách ly y tế, phòng chống dịch COVID-19; thời gian cách ly từ 19 giờ 

00 phút, ngày 12 tháng 8 năm 2021 đến khi có thông báo sau. 

Điều 2. Giao Chủ tịch UBND thị trấn Na Sầm tổ chức triển khai các hoạt 

động cách ly y tế tại 1 phần khu 3, thị trấn Na Sầm “Đường Bản Tích - Khu 

đường xuống bệnh viện và Khu Cốc Lải” thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng 

theo hướng dẫn tại Quyết định số 3986/QĐ-BYT ngày 16/9/2020 của Bộ Y tế về 

việc ban hành “Sổ tay Hướng dẫn tổ chức thực hiện cách ly y tế vùng có 

dịch COVID-19” và Kế hoạch số 96/KH-BCĐ ngày 02/4/2020 của Ban Chỉ đạo 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-To-chuc-chinh-phu-va-Luat-To-chuc-chinh-quyen-dia-phuong-sua-doi-2019-411945.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-To-chuc-chinh-phu-va-Luat-To-chuc-chinh-quyen-dia-phuong-sua-doi-2019-411945.aspx
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phòng chống dịch COVID-19 huyện Văn Lãng. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Thủ trưởng các 

phòng, ban, ngành huyện; Uỷ ban MTTQVN huyện, các tổ chức chính trị - xã hội 

huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Na Sầm; UBND các xã và các hộ dân 

trong khu vực phong tỏa chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Y tế; 

- TT Huyện ủy; 

- Lãnh đạo HĐND huyện; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Thành viên BCĐPCD COVID-19 huyện; 

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- C,PVP; 

- Trang TTĐT huyện; 

   - Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lê Tuấn Minh 
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