
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Chốt Kiểm soát dịch bệnh Covid-19  

tại vùng phong tỏa tạm thời Trường PTDTNT THPT Tủa Chùa 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TỦA CHÙA 

 

 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 

và 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 Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban 

hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 

Covid-19”; Quyết định 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế ban hành 

tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 

của Chính phủ ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm 

soát hiệu quả dịch Covid-19”; 

Căn cứ Thông báo số 07/TB-UBND ngày 25/01/2022 của UBND huyện Tủa 

Chùa về việc thiết lập vùng phong tỏa tạm thời để phòng, chống dịch Covid-19; 

 Theo đề nghị của Trưởng phòng Y tế và Trưởng Công an huyện. 

QUYẾT ĐỊNH: 

          Điều 1. Thành lập Chốt Kiểm soát dịch bệnh Covid-19 tại Trường PTDTNT 

THPT Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên gồm các ông, bà có tên sau (có 

danh sách kèm theo). 

  Thời gian trực kiểm soát: 24/24 giờ tất cả các ngày, kể từ 12 giờ 00 phút 

ngày 25/01/2022 đến khi hoàn thành nhiệm vụ cách ly y tế theo quy định. 

 Điều 2. Nhiệm vụ của Chốt Kiểm soát dịch bệnh Covid-19 tại vùng cách ly y tế 

 - Ngăn chặn, kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh Covid-19; 

 - Khoanh vùng, cách ly y tế đối với Trường THCS PTDTNT THPT Tủa 

Chùa, huyện Tủa Chùa, không để dịch lan rộng trong cộng đồng, không để lây 

lan sang các vùng khác gồm 92 học sinh;  
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- Kinh phí hoạt động và chế độ hỗ trợ cho các thành viên tham gia Chốt Kiểm 

soát dịch bệnh Covid-19 do ngân sách huyện đảm bảo và cấp cho Phòng Y tế huyện 

chi trả theo thời gian thực tế làm việc. 

 Điều 3. Nhiệm vụ của các cơ quan 

1. Phòng Y tế huyện: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan 

lập dự toán kinh phí hoạt động của Chốt Kiểm soát gửi Phòng Tài chính - Kế 

hoạch huyện thẩm định trình UBND huyện phê duyệt; 

 2. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện có trách nhiệm tham mưu cho 

UBND huyện đảm bảo kinh phí hoạt động cho Chốt Kiểm soát dịch bệnh Covid-

19; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị sử dụng, quyết toán kinh phí theo đúng quy 

định hiện hành; 

 3. Công an huyện chủ trì, phối hợp với UBND Thị trấn Tủa Chùa, Trường 

PTDTNT THPT Tủa Chùa phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Chốt 

Kiểm soát dịch bệnh Covid-19. 

 4. Trung tâm Y tế huyện đảm bảo các điều kiện trang thiết bị y tế cần thiết 

phục vụ công tác kiểm soát, phòng chống dịch Covid-19 tại Chốt Kiểm soát dịch 

Covid-19. 

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

Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện; Trưởng phòng: Tài chính - Kế 

hoạch huyện, Y tế huyện; Giám đốc Trung tâm Y tế huyện, Trưởng Công an 

huyện, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND Thị trấn Tủa 

Chùa và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:                             

- Như Điều 4; 

- TT. Huyện ủy (thay Báo cáo); 

- TT. HĐND huyện (thay Báo cáo); 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 huyện; 

- Thành viên TTCH phòng, chống dịch Covid-19 

huyện; 

- Lưu: VT.                                                              
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DANH SÁCH CHỐT KIỂM SOÁT DỊCH BỆNH COVID-19  

TẠI VÙNG PHONG TỎA TẠM THỜI TRƯỜNG PTDTNT THPT TỦA CHÙA 

(kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày  25/01/2022 của UBND huyện Tủa Chùa) 

  

TT Họ và tên Đơn vị công tác Ghi chú 

1 Giàng A Di Cán bộ Công an huyện Tổ trưởng 

2 Thào A Khày Cán bộ Công an huyện  

3 Cao Minh Tuân Cán bộ Trung tâm Y tế huyện  

4 Vàng A Khua Phó Hiệu trưởng, Trường PTDTNT THPT huyện Tổ phó 

5 Tòng Văn Hoàng Giáo viên, Trường PTDTNT THPT huyện  

6 Nguyễn Mạnh Linh Kỹ thuật viên, Trường PTDTNT THPT huyện  

7 Lò Văn Khải Nhân viên, Trường PTDTNT THPT huyện  

8 Nguyễn Bá Hiền Nhân viên, Trường PTDTNT THPT huyện  

9 Tòng Văn Thắng Nhân viên, Trường PTDTNT THPT huyện  

10 Giàng Thị Hoa Nhân viên, Trường PTDTNT THPT huyện  

11 Mùa Thị Dủ Nhân viên, Trường PTDTNT THPT huyện  

12 Vàng Thị Dúa Nhân viên, Trường PTDTNT THPT huyện  

13 Nguyễn Thị Lan Nhân viên, Trường PTDTNT THPT huyện  

14 Lê Thị Lan Nhân viên, Trường PTDTNT THPT huyện  

15 Nguyễn Thị Hồng Nhân viên, Trường PTDTNT THPT huyện  
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