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   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /QĐ-BCĐ Khánh Hòa, ngày       tháng 9 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc áp dụng biện pháp cách ly y tế để phòng, chống dịch Covid-19  

tại các xã, thị trấn và khu dân cư trên địa bàn huyện Vạn Ninh 

 

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO 

 PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 TỈNH KHÁNH HÒA 

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 22/11/2019; 

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 và 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 Quyết định số 173/QĐ-TTg ngày 01/02/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc công bố dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra; 

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 1175/KH-UBND ngày 12/02/2020 của UBND tỉnh 

Khánh Hòa về việc đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do 

chủng mới của vi rút Corona (nCoV) trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; 

Căn cứ Quyết định số 2697/QĐ-CT UBND ngày 07/9/2021 của UBND tỉnh  

về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19  tỉnh Khánh 

Hòa; 

 Theo các Công văn số 3886/UBND-YT ngày 08/9/2021; Công văn số 

3755/UBND-YT ngày 10/9/202 của Ủy ban nhân dân huyện Vạn Ninh. 

  

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Thực hiện áp dụng biện pháp cách ly y tế để phòng, chống dịch 

Covid-19 tại các xã, thị trấn và khu dân cư trên địa bàn huyện Vạn Ninh, tỉnh 



Khánh Hòa (khu vực liên quan đến bệnh nhân Covid-19) theo Danh sách các khu 

vực cách ly phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Vạn Ninh(đính kèm). 

Thời gian cách ly y tế 14 ngày (theo Danh sách các khu vực cách ly đính 

kèm) và có thể gia hạn thêm tùy theo tình hình dịch bệnh và theo quy định tại điểm 

b, khoản 4, Điều 9, Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30/9/2010 của Chính phủ. 

Điều 2. UBND huyện Vạn Ninh chủ trì, phối hợp với Công an huyện, Ban 

Chỉ huy quân sự huyện, Trung tâm Y tế huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ 

chức thực hiện cách ly y tế theo đúng quy định. 

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, thành viên Ban Chỉ đạo phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Khánh Hòa; Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống 

dịch bệnh ở người huyện Vạn Ninh; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn có khu vực 

cách ly y tế và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

  

Nơi nhận: (VBĐT)     
- Như điều 3; 

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 

- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (b/c); 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- UBND huyện Vạn Ninh; 

- Lưu: VT, NVYD. 

KT. TRƯỞNG BAN 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN  

THƯỜNG TRỰC BAN CHỈ ĐẠO 

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

Bùi Xuân Minh  
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