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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung để  

phòng chống Covid -19 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KIM BẢNG 
 

 Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày19/6/2015;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 12 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: 878/QĐ-BYT ngày 12 tháng 3 năm 2020 của Bộ Y 

tế về việc ban hành " Hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung phòng, 

chống dịch Covid -19"; 

Căn cứ Quyết định số 3986/QĐ-BYT ngày 16 tháng 9 năm 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 văn bản số 2174/BTS-TC ngày 27 tháng 9 năm 2021 của Công ty 

CP Xi măng Vicem Bút Sơn về việc áp dụng biện pháp phòng, chống dịch 

COVID-19; 

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Y tế và Giám đốc trung tâm Y huyện 

Kim Bảng, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 

Điều 1. Áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung để phòng, chống dịch 

bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới Covid -19 đối với 16 người lao động 

của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn (Công ty) . 

Thời gian cách ly: 14 ngày, tính từ 17h00 ngày  27  tháng 9 năm 2021. 

Địa điểm, khu vực cách ly:  

- 09  người tại Khu nhà an ninh của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút 

Sơn tại xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam (Có danh sách 

kèm theo). 

- 07 người tại Nhà khách của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn 

tại xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam (Có danh sách kèm 

theo). 
 

 



Điều 2. Tổ chức thực hiện 

- Giao Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện chỉ đạo, hướng dẫn 

Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn thực hiện cách ly theo quy định. 

- Giao Trưởng Công an huyện bố trí nhân lực, chủ động phối hợp với Công 

ty hướng dẫn, đảm bảo an ninh trật tự trong khu cách ly. 

 - Giao Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn đảm bảo các 

điều kiện hậu cần cho lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại khu cách ly và công nhân 

thực hiện cách ly; phối hợp quản lý, giám sát chặt chẽ người được cách ly; đảm 

bảo cơ sở vật chất và các biện pháp trong phòng chống dịch, không để lây nhiễm 

chéo trong khu cách ly. 

- Phòng Y tế, Trung tâm y tế hướng dẫn Công ty triển khai các biện pháp 

phòng, chống dịch hiệu quả, đúng quy định. 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thanh Sơn căn cứ chức năng, nhiệm vụ 

phối hợp với các cơ quan liên quan, Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn 

thực hiện công tác phòng, chống dịch theo quy định. 

Điều 3. Các cá nhân phải thực hiện cách ly nêu cao tinh thần trách nhiệm 

thực hiện đúng các quy định, hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 của các 

cơ quan chức năng và của Công ty. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Thủ trưởng các cơ quan liên 

quan, Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn, Chủ tịch UBND xã 

Thanh Sơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  
 

Nơi nhận: 
- BCĐ phòng, chống dịch bệnh tỉnh; 

- Sở CH PCD Covid-19 tỉnh; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Sở Y tế tỉnh Hà Nam; 

- TTHU, TTHĐND huyện 

- BCĐ, TTCH PCD Covid -19 huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- TTCH PCD Covid -19 huyện;   

- Ban CHQS, Công an, PYT, TTYT huyện; 

- Công ty CPXM Vicem Bút Sơn;  

- UBND xã Thanh Sơn;    

- Như điều 1; 

- Lưu VT,YT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 

Lưu Trần Sơn 
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