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UY BAN NHAN DAN
T!NH BA RjA - VUNG TAU

CQNG HOA xA HO! CHU NGHiA VIET NAM
Doe Ip - Ti do - Hnh phUc

S&4'1 /QD-UBND

Ba Rja - VziThg Tàu, ngày-1?' tháng 7 nãm 2021

QUYET DNH
Vê vic thành kp co' cách ly tp trung
phông chông djch Covid-19
so'

CHU TCH UY BAN NHAN I)AN TINH BA RIA - VUNG TAU
Can c& Lut T ch&c ChInh quyn dja phu'crng ngày 19/6/2015,' Luct tha
di, bd sung mç5t s diu cia Luct Td chüv ChInh phi và Lut Td char chInh
quyé'n djaphu'o'ng ngày 22/11/2019;
Can c&Luct Phông, chdng bnh truyn nhiêm ngày 21/11/2007;
101/2010/ND-GP ngày 30/9/2020 cza ChInh phi quy
Can c& Nghj djnh
djnh chi tio't dii hành m(5t diJu cia Lut phông, chó'ng bnh trên nhiêm v
dyng bin pháp cách ly y té', cirZing ché' cách ly y và cho'ng dfch dçic thi? trong
thO'i gian có dfch;
so'

so'

ap

to'

878/QD-BYT ngày 16/03/2020 cia Bô Y to' v vic
Can ci'r Quylt djnh
ban hành "Hwó'ng dán cách ly y to' tgi cci cách ly tp trungphdng cho'ng dfch
Covid- 19";
so'

so'

Xét d nghj cüa UBND thành pM Vüng Tàu tgi cong van sO' 4860/UBNDYT ngày 12/7/202 1 v vic hlnh thành cci sO' phyc vy cách ly y té' tçp trung trên
dja bàn Thành phO' Vüng Tàu.
QUYET DINH:
Diu 1. Trung dung toàn b khuôn viên, phOng h9c, co sO vt chat cüa
TruOng Tiêu h9c Nguyn Vit Xuân (dja chl.' sO' 5 du'àng
6 Khu dO thf ChI
Linh, Phtthng Nguyln An Ninh, Thành pho' Ving Tàu) d thành l.p cci sO cách ly
tp trung phOng, chng djch Covid-19.
so

Diu 2. To chOc thirc hin:
1. SO Y th chü trI, ph6i hçip vOi B Chi huy Quân sir tinh, Cong an tinh t
chOc thrc hin c sO each ly tp trung, hithng dn UBND thành phô Vüng Tàu
chun bj các diu kin c.n thit theo quy djnh d phc vit ngi.thi duçic cách ly
phông chng djch Covid-19.

2
2. Chü tjch UBND thành ph Vüng Tàu lam Tnrng ban diêu hành Co sâ
each ly ttp trung tai Co sâ each ly trên dja bàn; phi hcip cht chê vi Sâ Y t và
các sâ, ban ngành lien quan t chirc thirc hin có hiu qua vic cách ly tp trung
theo dung quy djnh hin hành.
3. Co sâ cách ly ttp trung có trách nhim phi hçip cht ch vài S& Y t,
các sâ, ngành lien ngành và UBND thành ph Vüng Tàu thirc hin each ly tp
trung dam bào tuân thu các quy djnh, hisóng dn cüa Bô Y t ti Quyt djnh s
878/QD-BYT ngày 16/03/2020.
Diu 3. Quyt djnh nay có hiu 1iic ké tr ngày k ban hành.
I3iu 4. Chánh Van phông UBND tinh, Thu trn&ng các s&, ban ngành, co
quan lien quan, các thành viên Ban Chi dto phông cMng djch Covid- 19 tinh,
các thành viên Ban Chi dao phông chng djch Covid- 19 thành ph Vüng Tàu,
Giám dc Trung tam Kim soát Bnh tt tinh chju trách nhim thi hành Quyt
djnh nay.!.
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