
 

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH 

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, 

CHỐNG DỊCH COVID-19 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       

Số: 2388/QĐ-BCĐ    Bình Định, ngày 03 tháng 8 năm 2021           

            
 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v phê duyệt các trường hợp phải áp dụng biện pháp cách ly 

y tế tập trung trên địa bàn tỉnh Bình Định 
  
 

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO TỈNH  

VỀ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP 

DO CHỦNG MỚI CỦA VI RÚT CORONA GÂY RA (COVID-19) 
 

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

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 

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 Quyết định số 55/QĐ-UBND ngày 15/4/2020 của UBND tỉnh 

Bình Định về việc ban hành Kế hoạch tiếp nhận, cách ly y tế để phòng, chống 

dịch Covid-19 trong tình hình mới (giai đoạn 3); 

Theo đề nghị của Sở Y tế. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh sách các trường hợp phải áp dụng biện pháp cách 

ly y tế tập trung, gồm 04 người có tên tại phụ lục kèm theo Quyết định này. 

Điều 2. Địa điểm, lý do và thời gian cách ly y tế: 

- Địa điểm cách ly: Trung đoàn bộ binh 739/Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

Bình Định (Khu vực 6, phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn). 

- Lý do cách ly: F1 tiếp xúc với trường hợp dương tính SARS-CoV-2. 

- Thời gian thực hiện cách ly: Tại Phụ lục kèm theo Quyết định. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện: 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đảm 

bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị, bố trí tiếp nhận, ăn, nghỉ, quản lý, theo dõi y tế 

đối với người được đưa về khu cách ly y tế tập trung. 

- Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đảm bảo công tác 

an ninh trật tự tại địa điểm thực hiện cách ly y tế; thực hiện biện pháp cưỡng chế 



 

cách ly y tế đối với đối tượng thuộc diện phải áp dụng biện pháp cách ly y tế 

nhưng không tuân thủ yêu cầu cách ly y tế. 

- Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp nhận, điều tra 

dịch tễ, kiểm tra y tế; bố trí cán bộ y tế theo từng tình huống; đảm bảo công tác 

phòng chống dịch cho các thành phần, phương tiện tham gia tiếp nhận, cách ly. 

- UBND thành phố Quy Nhơn có trách nhiệm chỉ đạo Trung tâm y tế và 

các đơn vị liên quan trên địa bàn theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp 

tổ chức thực hiện công tác cách ly y tế tập trung đối với các cá nhân nêu tại Điều 

1. 

- Trong thời gian thực hiện cách ly y tế, các cá nhân có tên tại Điều 1 phải 

chấp hành việc cách ly theo quy định của Nhà nước, không được tiếp xúc trực 

tiếp với người thân hoặc ra khỏi khu vực cách ly trừ khi phải chuyển đến cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh để điều trị theo quy định; tự chi trả tiền ăn cho cơ sở cách 

ly y tế tập trung theo quy định Nhà nước. 

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Y tế, Tài chính; 

Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh; Chủ tịch 

UBND thành phố Quy Nhơn; thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh và các cá nhân có tên 

tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Bộ Y tế; 

- TT. Tỉnh ủy;                        (báo 

- TT. HĐND tỉnh;                  cáo) 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Trung tâm KSBT; 

- TTYT Quy Nhơn; 

- PVP VX UBND tỉnh và K15; 

- Lưu: VT, NVY, KH-TC. 

KT. TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 
 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

Lê Quang Hùng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Phụ lục 

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG HỢP ÁP DỤNG BIỆN PHÁP CÁCH LY Y TẾ TẬP TRUNG 

(Kèm theo Quyết định số 2388/QĐ-BCĐ ngày 03/8/2021 của Ban chỉ đạo phòng, chống  dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp  

do chủng mới của vi rút Corona gây ra tỉnh Bình Định) 

TT Họ và tên 
Ngày 

sinh 

Số CMND/ 

CCCD 

Giới 

tính 
Địa chỉ nơi ở/lưu trú 

Ngày tiếp 

tiếp xúc  

lần cuối 

Thời gian  

cách ly 

1 
Nguyễn Công 

Thành 
1966 210985678 Nam 

35/9 Võ Văn Dũng, Ngô Mây, Quy 

Nhơn, Bình Định 
01/8/2021 

Từ 03/8 đến hết 

ngày 14/8/2021 

2 
Nguyễn Văn 

Dũng 
1963 210132920 Nam 

60 Nguyễn Hữu Thọ, Thị Nại, Quy 

Nhơn, Bình Định 
01/8/2021 

Từ 03/8 đến hết 

ngày 14/8/2021 

3 Nguyễn Hữu Lộc 1981 211758459 Nam 
62 Võ Thị Yến, Nguyễn Văn Cừ, 

Quy Nhơn, Bình Định 
01/8/2021 

Từ 03/8 đến hết 

ngày 14/8/2021 

4 Lê Văn Thảo 1971 211349920 Nam 
26 Trần Khánh Dư, Nguyễn Văn Cừ, 

Quy Nhơn, Bình Định 
01/8/2021 

Từ 03/8 đến hết 

ngày 14/8/2021 
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