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ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH NINH THUẬN  Độc lập -  Tự do - Hạnh phúc 
 

 
 

Số:          /QĐ-UBND  Ninh Thuận, ngày         tháng 11 năm 2021 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập cơ sở cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19 

tại Trạm khách T68, Cơ quan quân sự huyện Ninh Hải 

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN 

 

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; 

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 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 878/QĐ-BYT ngày 12/03/2020 của Bộ trưởng 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 Kế hoạch số 1240/KH-UBND ngày 10/4/2020 của UBND tỉnh về 

tiếp nhận, cách ly y tế công dân Việt Nam, người nước ngoài nhập cảnh vào địa 

bàn tỉnh Ninh Thuận; 

Theo đề nghị của Trưởng Ban Điều hành các Khu cách ly y tế tập trung 

tỉnh tại Tờ trình số 3561/TTr-BĐH ngày 19/11/2021. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Thành lập 02 cơ sở cách ly y tế tập trung phòng, chống dịch 

COVID-19 thực hiện cách ly y tế tập trung cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang 

tỉnh, gồm: 

1. Trạm khách T68, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Ninh Thuận. Địa chỉ: Số 152, 

đường 21/8, phường Phước Mỹ, thành phố Phan Rang Tháp Chàm. 

2. Cơ quan quân sự huyện Ninh Hải. Địa chỉ: Khu phố Cà Đú, thị trấn 

Khánh Hải, huyện Ninh Hải. 

Điều 2. Cơ sở cách ly y tế tập trung chịu sự chỉ đạo, quản lý, điều hành trực 

tiếp của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và 

Ban Điều hành các Khu cách ly y tế tập trung tỉnh; có nhiệm vụ tiếp nhận, cách ly 
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y tế tập trung cán bộ, chiến sỹ tiếp xúc người nhiễm Covid-19 trên địa bàn tỉnh 

theo quy định của Bộ Y tế. 

Giao Ban Điều hành các Khu cách ly y tế tập trung tỉnh thành lập Khung 

điều hành quản lý khu cách ly y tế tại cơ sở cách ly tại Trạm khách T68 và Cơ 

quan quân sự huyện Ninh Hải; bố trí nhân lực, bảo đảm trang thiết bị nhu yếu 

phẩm, vật tư, hóa chất, phương tiện để thiết lập cơ sở cách ly tập trung, ban hành 

quyết định cách ly  theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế và chỉ đạo của UBND tỉnh. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân 

sự tỉnh, Giám đốc các Sở: Y tế, Tài chính; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố 

và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 

 

Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH 
- Như Điều 3; 

- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/c); 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Các thành viên BCĐ PCD Covid-19 tỉnh; 

- VPUB: LĐ, CV; 

- Website tỉnh Ninh Thuận; 

- Lưu: VT. QMT  

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Lê Huyền 
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