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HUYỆN VĂN LÃNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số: 4365/QĐ-UBND Văn Lãng, ngày 15 tháng 12 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thiết lập vùng cách ly y tế để phòng, chống dịch Covid-19  

và dỡ bỏ phong tỏa một số thôn trên địa bàn xã Hội Hoan, huyện Văn Lãng 

 

CHỦ TỊCH 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 21/11/2007;  

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

trong thời gian có dịch; 

Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành 

quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”; 

Căn cứ Quyết định 1605a/QĐ-UBND, ngày 12/8/2021 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc ủy quyền quyết định phong tỏa, cách ly y tế đối với vùng có 

dịch Covid-19 và áp dụng các biện pháp hành chính tương ứng trong phòng, 

chống dịch Covid-19 trên địa bàn các huyện, thành phố; 

Căn cứ Văn bản số 1307/UBND-KGVX, ngày 15/9/2021 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc tiếp tục quyết định các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 

theo uỷ quyền trên địa bàn huyện Văn Lãng; 

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 Kế hoạch số 96/KH-BCĐ ngày 02/4/2020 và Kế hoạch số 56/KH-

UBND ngày 30/7/2021 của UBND huyện về thực hiện phương án cách ly phòng 

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

Căn cứ Kế hoạch số 229/KH-UBND ngày 18/11/2021 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Kế hoạch số 270/KH-UBND ngày 20/11/2021 của 

UBND huyện về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 

trên địa bàn huyện Văn Lãng; 

Căn cứ Công văn số 557-CV/BCĐ, ngày 15/12/2021 của Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch Covid-19 huyện về việc rút Tổ công tác thường trực và dỡ 

bỏ phong tỏa vùng cách ly y tế phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn xã 

Hội Hoan;  

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Y tế huyện tại Tờ trình số 84/TTr-

TTYT, ngày 14/12/2021. 



2 

                                               QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thiết lập vùng cách ly y tế đối với thôn Hòa Lạc, xã Hội Hoan, 

huyện Văn Lãng từ 12 giờ 00 phút ngày 15/12/2021 để phòng, chống dịch 

Covid-19 cho đến khi có thông báo mới. 

Dỡ bỏ phong tỏa 07 thôn gồm: Bản Bẻng, Háng Van, Bản Mjằng, Bản 

Kìa, Bản Van, Đông Chang và thôn Phiêng Liệt xã Hội Hoan, huyện Văn 

Lãng, kể từ 12 giờ 00 phút ngày 15/12/2021. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Uỷ ban nhân dân xã Hội Hoan, Trung tâm Y tế huyện thực hiện việc dỡ 

bỏ phong toả 07 thôn trên, tiêu độc, khử trùng theo đúng quy định của Bộ Y tế. 

2. Giao Uỷ ban nhân dân xã Hội Hoan: 

- Tổ chức triển khai các hoạt động cách ly y tế tại thôn Hòa Lạc, xã Hội 

Hoan 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 phòng chống dịch Covid-19 huyện Văn Lãng. Duy trì lực lượng tại các 

chốt chặn các thôn: Bình Dân, Hòa Lạc, Bình Độ; đảm bảo đầy đủ các nhu yếu 

phẩm thiết yếu cho các hộ gia đình bị cách ly trong khu cách ly y tế. 

- Yêu cầu người dân tại 07 thôn thuộc khu vực phong toả nêu trên thực hiện 

các cam kết sau đây khi được gỡ bỏ phong toả: 

+ Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch 

Covid-19. Thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K trong phòng, chống dịch Covid-19 

theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

+ Cam kết thực hiện tự theo dõi sức khoẻ hàng ngày và khai báo y tế       

gần nhất nếu có vấn đề về sức khoẻ như sốt, ho, khó thở … 

+ Cài đặt ứng dụng Bluezone trên điện thoại thông minh để phát hiện kịp 

thời nguy cơ tiếp xúc với người mắc Covid-19 và khai báo y tế. 

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 xã Hội Hoan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./.  
 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

-  UBND tỉnh; 

- Sở Y tế tỉnh;              B/c 

- TT Huyện ủy; 

- TT 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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