
ỦY BAN NHÂN DÂN 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:         /QĐ-UBND Vĩnh Yên, ngày     tháng     năm 2021 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Cơ sở cách ly tập trung phòng, chống dịch bệnh 

 Covid-19 tại Trường THCS Vĩnh Yên (xã Định Trung), Trường THCS và 

Trường Tiểu học Định Trung, Trường Mầm non Đồng Tâm B 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VĨNH YÊN 

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 và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch;  

Căn cứ Quyết định số 878/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ Y tế ban hành 

“Hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung để phòng, chống dịch Covid-

19” và Văn bản số 1769/BYT-KH-TC ngày 31/3/2020 về hướng dẫn các tiêu 

chuẩn, định mức giường cách ly tại cơ sở cách ly tập trung phòng, chống dịch 

Covid-19;   

Căn cứ Nghị quyết số 03/2021/NQ-HÐND ngày 16/5/2021 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc quy định một số chế độ hỗ trợ đặc thù trong 

phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; 

Căn cứ Quyết định số 1046/QĐ-BCĐ ngày 04/5/2021 của Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Vĩnh Phúc về việc chỉ định, ủy quyền cho 

UBND huyện, thành phố quyết định việc thành lập các cơ sở cách ly; 

Căn cứ Quyết định số 1948/QĐ-UBND  ngày 18/7/2021 của UBND tỉnh về 

một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới; Văn bản 

số 2370/SYT-NVYD ngày 23/7/2021 của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc về việc tăng 

cường công tác phòng, chống dịch, bệnh Covid-19 tại cơ sở cách ly tập trung; 

Căn cứ Kế hoạch số 154/QĐ-UBND ngày 06/8/2021 của Uỷ Ban Nhân dân 

thành phố Vĩnh Yên về việc Triển khai cơ sở cách ly y tế tập trung phòng, chống 

dịch  Covid-19 quy mô 1.500 giường; 

 Theo đề nghị của Ban CHQS thành phố Vĩnh Yên tại Tờ trình số 974/TTr-

BCH ngày 11/8/2021.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập 03 Cơ sở cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19; 

cụ thể như sau: 
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 * Cơ sở 1: Trường THCS Vĩnh Yên; 

 + Địa điểm: Xã Định Trung, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc; 

+ Quy mô: 240 chỗ lưu trú dành cho cách ly tập trung (240 giường);  

+ Thời gian thực hiện: Triển khai thực hiện tiếp nhận công dân cách ly từ 

ngày 11/8/2021 cho đến khi kết thúc dịch Covid-19.  

* Cơ sở 2: Trường THCS Định Trung và Trường Tiểu Học Định Trung; 

+ Địa điểm: Xã Định Trung, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc; 

+ Quy mô: 360 chỗ lưu trú dành cho cách ly tập trung (360 giường).  

+ Thời gian thực hiện: Triển khai thực hiện tiếp nhận công dân cách ly từ 

ngày 11/8/2021 cho đến khi kết thúc dịch Covid-19.  

- Cơ sở 3: Trường Mầm non Đồng Tâm B; 

+ Địa điểm: Phường Đồng Tâm, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc; 

+ Quy mô: 140 chỗ lưu trú dành cho cách ly tập trung (140 giường).  

+ Thời gian thực hiện: Triển khai thực hiện tiếp nhận công dân cách ly từ 

ngày 11/8/2021 cho đến khi kết thúc dịch Covid-19.  

- Tổng số 03 cơ sở 740 giường. 

Điều 2. Giao nhiệm vụ: 

1. Ban chỉ huy Quân sự thành phố chịu trách nhiệm vận hành hoạt động 

của cơ sở cách ly tập trung, đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, nhà cửa, 

điện nước, vật dụng, đồ dùng sinh hoạt, ăn uống để phục vụ cho công tác thu 

dung người được cách ly; phối hợp với Công an thành phố đảm bảo an ninh trật 

tự tại cơ sở cách ly tập trung để phòng, chống dịch bệnh Covid- 19 trên địa bàn 

thành phố Vĩnh Yên. 

2. Trung tâm Y tế chịu trách nhiệm đảm bảo về công tác y tế theo quy định 

tại điểm 2.1, mục 2, phần IV, Quyết định số 878/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ 

Y tế ban hành “Hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung để phòng, 

chống dịch bệnh Covid- 19.  

3. Công an thành phố chủ trì, phối hợp với Ban chỉ huy quân sự thành phố 

đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở và xung quanh khu vực cơ sở cách ly tập trung. 

4. Phòng Tài chính kế hoạch: Tham mưu đảm bảo kinh phí hoạt động cho 

cơ sở cách ly theo đúng quy định hiện hành. 

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, có vướng mắc, phát sinh báo 

cáo kịp thời Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác phòng 

chống, dịch thành phố quyết định. 

Cơ sở cách ly tập trung tại Trường THCS Vĩnh Yên (Định Trung), 

Trường THCS và Trường Tiểu họ Định Trung, Trường Mầm non Đồng Tâm B 

tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.  
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Chánh Văn phòng HĐND & UBND thành phố, Trưởng Phòng Tài chính - 

Kế hoạch, Chỉ huy trưởng Ban CHQS thành phố, Trưởng Công an thành phố, 

Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương 

liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (b/c); 

- BCĐ phòng, chống dịch tỉnh (b/c); 

- Sở Y tế (b/c): 

- TTHU, TTHĐND thành phố (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND thành phố; 

- UB. MTTQVN thành phố; 

- Các cơ quan ban, ngành, đoàn thể thành phố; 

- ĐU-UBND các xã, phường;  

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, VP. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lương Văn Long 
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