
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ HOÀI NHƠN 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:      /UBND-TP 

V/v hướng dẫn tạm thời biện pháp 

cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú. 

Hoài Nhơn, ngày     tháng 9 năm 2021 

 

    

   Kính gửi:  

- Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch covid-19 các phường, xã; 

- Chủ tịch UBND các phường, xã. 

 

Theo quy định tại Điều 46 Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm, Trưởng 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch cấp tỉnh, huyện, xã là Chủ tịch UBND cùng cấp và  

khoản 1 Điều 2 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 

quy định Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch có quyền quyết định áp dụng 

biện pháp cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú.  

Thực hiện văn bản số 169-CV/TU ngày 31/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy Bình Định về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch covid-19 trên 

địa bàn tỉnh, chỉ đạo khẩn trương kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch covid-

19 cấp huyện, xã, do Bí thư cấp ủy trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm 

toàn diện về công tác phòng, chống dịch tại địa phương. Đảng ủy các phường, xã 

đã thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch do Bí thư Đảng ủy làm 

Trưởng ban. Do đó, các phường, xã gặp nhiều khó khăn trong việc xác định thẩm 

quyền ban hành quyết định áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú. 

Để kịp thời giải quyết vướng mắc nêu trên, trong thời gian chờ cấp trên 

hướng dẫn, Chủ tịch UBND thị xã hướng dẫn tạm thời áp dụng biện pháp cách ly 

tại nhà, nơi lưu như sau: 

Thực hiện văn bản số 169-CV/TU ngày 31/8/2021 của Tỉnh ủy Bình Định, 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các phường, xã ban hành Quy chế làm việc của 

Ban Chỉ đạo, trong đó có nội dung phân công cho Trưởng Ban Chỉ đạo hoặc Phó 

Trưởng Ban Chỉ đạo là Chủ tịch UBND phường, xã thực hiện việc ban hành quyết 

định áp dụng biện pháp cách ly tại nhà, nơi lưu trú, sử dụng số văn bản và con dấu 

của UBND. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BCĐ phòng, chống dịch thị xã; 

- TT.HĐND thị xã; 

- CT, các PCT.UBND thị xã; 

- Lưu: VT. 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

  

 

 

Phạm Văn Chung 
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