
 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc huy động cơ sở vật chất Tiểu đoàn huấn luyện cơ động của   

Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh làm Khu cách ly y tế tập trung  
để phòng, chống dịch COVID-19  

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;  

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 27/11/2007; 

Căn cứ Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản ngày 03/6/2008; 

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 12/3/2020 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 Công văn số 1773/BCH-TM ngày 30/8/2021 của Bộ Chỉ huy Bộ đội 

biên phòng tỉnh về việc sử dụng Tiểu đoàn huấn luyện cơ động  làm khu cách ly 

tập trung số 2; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 689/TTr-SYT ngày     

31/8/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Huy động toàn bộ cơ sở vật chất của Tiểu đoàn huấn luyện cơ 

động thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh tại Km5, xã Xuân Quang, huyện 

Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai làm Khu cách ly y tế tập trung để phòng, chống dịch 

COVID-19 tỉnh Lào Cai (Cơ sở 2 của tỉnh). 

Điều 2. Thời gian huy động bắt đầu từ 08 giờ 00’ ngày 01/9/2021 đến khi 

có thông báo của UBND tỉnh. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai có trách nhiệm bàn giao 

nguyên trạng cơ sở vật chất được huy động cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, để 
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chuẩn bị cho việc tiếp nhận các trường hợp cách ly y tế tập trung phòng, chống 

dịch COVID-19.   

2. Sở Y tế, Công an tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh bố trí 

nhân lực và các điều kiện cần thiết để đảm bảo thực hiện công tác cách ly tập 

trung phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định. 

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

đội biên phòng tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Giám đốc Công 

an tỉnh; Giám đốc Sở Y tế; Giám đốc Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị liên 

quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận: 
- Bộ Y tế; 
- Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; 
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh; 
- Như điều 4 QĐ; 
- Lãnh đạo Văn phòng; 
- Cổng TTĐT tỉnh; 
- Lưu VT, TH1,3, NC1, VX2. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Giàng Thị Dung 
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