
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Khu cách ly tập trung của tỉnh 

phòng, chống dịch bệnh COVID-19 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  

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

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

Căn cứ Kế hoạch số 7426/KH-UBND ngày 09/8/2021 của UBND tỉnh về việc 

tiếp nhận, cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19 tại các cơ sở cách ly tập 

trung trên địa bàn tỉnh do Quân đội quản lý; 

Trên cơ sở đề xuất Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại Báo cáo số 214/BC-BCĐ ngày 

29/8/2021.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Kích hoạt các khu cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19 của 

tỉnh tại: 

- Ký túc xá Trường Cao đẳng Y tế Đắk Lắk (Địa chỉ 32 Y Ngông, Phường Tân 

Tiến, thành phố Buôn Ma Thuột); 

- Ký túc xá Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk (Địa chỉ 30 Y Ngông, Phường 

Tân Tiến, thành phố Buôn Ma Thuột). 

Điều 2. Nhiệm vụ của Khu cách ly: 

Tổ chức tiếp nhận, cách ly tập trung theo quy định hiện hành cho các trường 

hợp là công dân trên địa bàn tỉnh và những người đến tỉnh thuộc đối tượng phải cách 

ly tập trung theo quy định của Bộ Y tế và Kế hoạch số 7426/KH-UBND ngày 

09/8/2021 của UBND tỉnh về việc tiếp nhận, cách ly tập trung phòng chống dịch 

COVID-19 tại các cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh do quân đội quản lý. 

Điều 3. Giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Trường 

Cao đẳng Y tế Đắk Lắk, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk và các đơn vị có liên 
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quan khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị, đảm bảo các điều kiện cách ly theo 

đúng quy định phòng, chống dịch, sẵn sàng đưa các khu cách ly nói trên vào hoạt 

động trong thời gian sớm nhất. 

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự 

tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Y tế; Tài chính; Giao thông vận tải; Công an tỉnh; Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y 

tế Đắk Lắk, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk và thủ trưởng các đơn vị có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.  
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- TTTU, TTHĐND tỉnh (b/c); 

- CT, các PCT UND tỉnh; 

- PCVP UBND tỉnh; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

- Cty Điện lực ĐL, Cty CP Cấp nước ĐL; 

- Cty CP Đô thị và Môi trường ĐL; 

- VNPT Đắk Lắk; 

- Cổng TTĐT tỉnh;  

- Lưu VT, KGVX (Th.40b) 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

H’Yim Kđoh 
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