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QUYẾT ĐỊNH
Thiết lập vùng cách ly y tế để phòng, chống dịch COVID-19
TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19
TỈNH HẬU GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ 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 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 Quyết định số 3986/QĐ-BYT ngày 16 tháng 9 năm 2020 của Bộ
trưởng 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 Quyết định số 3638/QĐ-BYT ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Bộ
trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng,
chống COVID-19”;
Theo đề nghị của Chủ tịch UBND huyện Phụng Hiệp tại Tờ trình số
235/TTr-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2021 về việc thiết lập vùng cách ly y tế tại
ấp Phương Thạnh, xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp và đề nghị của Giám đốc
Sở Y tế tại Tờ trình số 247/TTr-SYT ngày 11 tháng 8 năm 2021.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thiết lập vùng cách ly y tế để phòng, chống và ngăn chặn sự lây
lan của dịch bệnh COVID-19 tại ấp ấp Phương Thạnh, xã Phương Bình, huyện
Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, gồm các nội dung chính như sau:
1. Thời gian cách ly: từ 06 giờ 00 phút, ngày 12 tháng 8 năm 2021 đến
khi có Quyết định tiếp theo.
2. Phạm vi vùng cách ly y tế: một phần ấp Phương Thạnh, xã Phương Bình,
huyện Phụng Hiệp, dọc tuyến kênh Bữu Long, đường bê tông 02m, chiều dài
khoảng 02km (đoạn từ nhà Bà Đỗ Thị Thanh đến nhà Ông Nguyễn Văn Hùng,
trên đường bộ và dọc tuyến kênh), gồm 59 hộ với 204 khẩu.
3. Yêu cầu cách ly: thực hiện các biện pháp cách ly y tế vùng có dịch theo
Quyết định số 3986/QĐ-BYT ngày 16 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế;
đồng thời, thực hiện nghiêm thông điệp 5K: “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng
cách - Không tập trung - Khai báo y tế”.
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Điều 2. Tổ chức thực hiện:
- Giao UBND huyện Phụng Hiệp chủ trì, phối hợp với Sở: Y tế, Giao thông
vận tải, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các đơn vị có liên quan thiết
lập ngay chốt kiểm soát, thực hiện kiểm soát 24/24 giờ toàn bộ vùng cách ly y tế
được quy định tại khoản 2 Điều 1 Quyết định này và thực hiện cách ly y tế theo
đúng các quy định hiện hành, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn và an sinh xã hội.
- Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng
cường hoạt động tại các chốt kiểm soát nghiêm ngặt người và phương tiện ra,
vào trên địa bàn ấp Phương Thạnh, xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp để thực
hiện công tác phòng chống dịch.
- Giao Sở Y tế, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh theo chức năng,
nhiệm vụ của từng ngành có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ UBND huyện
Phụng Hiệp tổ chức triển khai thiết lập phong tỏa vùng cách ly y tế tại ấp
Phương Thạnh, xã Phương Bình đảm bảo đúng quy định của pháp luật và đảm
bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19.
- UBND huyện Phụng Hiệp, UBND xã Phương Bình có trách nhiệm báo
cáo thường xuyên, kịp thời về UBND tỉnh, Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng,
chống dịch tỉnh (Sở Y tế) những diễn biến bất thường về tình hình sức khỏe
nhân dân, nhất là những diễn biến liên quan đến dịch bệnh COVID-19, tình hình
an ninh trật tự, an sinh xã hội trong các vùng cách ly y tế để có chỉ đạo kịp thời.
- Giao Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Hậu Giang, Đài Phát thanh và
Truyền hình Hậu Giang khẩn trương thông báo, tuyên truyền vùng cách ly y tế
nêu trên để người dân biết và thực hiện theo quy định.
- Các hộ dân, tổ chức, cá nhân thuộc vùng cách ly y tế nêu trên có trách
nhiệm thực hiện đúng các quy định, hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19
của chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng trong thời gian thực hiện
cách ly.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ 06 giờ 00 phút, ngày 12 tháng 8
năm 2021 đến khi có Quyết định tiếp theo.
Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các Thành viên
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh, Chủ tịch UBND huyện
Phụng Hiệp, Chủ tịch UBND xã Phương Bình, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị
có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.
Nơi nhận:
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh (b/c);
- Như Điều 3;
- Ủy ban MTTQ VN tỉnh và các đoàn thể tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Các hộ dân thuộc vùng cách ly y tế;
- Các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT.
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