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QUYẾT ĐỊNH 

Tạm dừng hoạt động các cơ sở cách ly tập trung phòng, chống  

dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU 

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 21/11/2019; 

Căn cứ Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007;  

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”; Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ ban hành 

chương trình phòng, chống dịch Covid-19; 

 Thực hiện Thông báo số 141-TB/VPTU ngày 16/5/2022 của Văn phòng 

Tỉnh ủy về Kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo phòng 

chống dịch Covid-19 tỉnh tại Hội nghị trực tuyến đánh giá công tác phòng, 

chống dịch Covid-19 trong 05 tháng đầu năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm thời 

gian tới; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 104/TTr-SYT ngày 

19/5/2022.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tạm dừng hoạt động của các cơ sở cách ly tập trung phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lai Châu cho đến khi có thông báo 

mới, bao gồm các cơ sở cách ly tập trung sau: 

 1. 03 cơ sở cách ly tập trung phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh 

được thành lập theo Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 03/02/2020 của UBND 

tỉnh Lai Châu về việc Thành lập cơ sở cách ly tập trung của tỉnh Lai Châu để 

phòng, chống dịch bệnh nCoV; 

 2. Cơ sở cách ly tập trung phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại thành phố 

Lai Châu được thành lập theo Quyết định số 133/QĐ-UBND ngày 14/02/2020 

của UBND tỉnh Lai Châu về việc Thành lập cơ sở cách ly tập trung tại thành 

phố Lai Châu để phòng, chống dịch bệnh Covid-19; 

 3. Cơ sở cách ly tập trung phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại huyện 

Tam Đường được thành lập theo Quyết định số 182/QĐ-UBND ngày 



27/02/2020 của UBND tỉnh Lai Châu về việc Thành lập cơ sở cách ly tập trung 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu; 

 4. Cơ sở cách ly tập trung phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại huyện 

Than Uyên được thành lập theo Quyết định số 211/QĐ-UBND ngày 05/3/2020 

của UBND tỉnh Lai Châu về việc Thành lập cơ sở cách ly tập trung phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu; 

5. 02 cơ sở cách ly tập trung phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại huyện 

Mường Tè được thành lập theo Quyết định số 238/QĐ-UBND ngày 12/3/2020 

của UBND tỉnh Lai Châu về việc Thành lập cơ sở cách ly tập trung phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 tại huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu; 

6. 02 cơ sở cách ly tập trung phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại huyện 

Nậm Nhùn được thành lập theo Quyết định số 304/QĐ-UBND ngày 22/3/2020 

của UBND tỉnh Lai Châu về việc Thành lập cơ sở cách ly tập trung phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu. 

Điều 2. Giao UBND các huyện, thành phố và các cơ quan có liên quan có 

trách nhiệm: 

- Thành lập mới hoặc kích hoạt các cơ sở cách ly tập trung để phòng, 

chống dịch Covid-19 tại Điều 1 hoạt động trở lại khi có yêu cầu hoặc theo diễn 

biến tình hình dịch. 

- Bàn giao cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư phục vụ công tác cách ly 

tập trung tại các cơ sở cách ly tập trung cho đơn vị chủ quản theo đúng quy định 

của pháp luật. 

- Hoàn trả nhân lực thực hiện nhiệm vụ tại các cơ sở cách ly tập trung về 

đơn vị để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được giao. 

- Thực hiện thủ tục thanh quyết toán kinh phí cho công tác cách ly tập 

trung theo đúng quy định của pháp luật. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn 

phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Ngành: Y tế, Tài chính, Công an tỉnh, Bộ 

Chỉ huy Quân sự tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các 

sở, ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:  
- Như Điều 3;  

- TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; (b/c) 

- UBND tỉnh: U;  

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;  

- UBND các huyện, thành phố;  

- TTYT các huyện, thành phố;  

- VPUBND tỉnh: V, C, CB, HC; 

- Lưu: VT, VX1.  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Tống Thanh Hải 
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