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CHỐNG DỊCH COVID-19 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /QĐ-BCĐ             Cao Lộc, ngày 11 tháng 7 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt danh sách các trường hợp hoàn thành cách ly y tế phòng,  

chống dịch bệnh COVID-19 tại các cơ sở cách ly y tế tập trung  

trên địa bàn huyện Cao Lộc (đợt 40) 

 
 

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19   

HUYỆN CAO LỘC, TỈNH LẠNG SƠN 
 

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

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

Căn cứ Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30/9/2010 của Chính phủ 

quy định chi tiết 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 878/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bô Y tế về việc ban 

hành “Hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung phòng, chống COVID-

19”;  

 Căn cứ Công văn số 3490/SYT-NVYD ngày 30/6/2021 của Sở Y tế Lạng 

Sơn về việc cách ly y tế đối với người đến từ vùng đang có dịch; 

 Căn cứ Quyết định 1820/QĐ-BCĐ ngày 27/5/2021 của BCĐ phòng, 

chống dịch COVID-19 huyện về việc ủy quyền ban hành Quyết định phê duyệt 

danh sách người được cách ly tập trung, người kết thúc thời gian cách ly tập 

trung phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Cao Lộc; 

Căn cứ Quyết định số Quyết định số 349/QĐ-BCĐ ngày 22/6/2021 của 

BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 huyện về việc phê duyệt danh sách các 

trường hợp áp dụng biện pháp cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 tại các 

cơ sở cách ly y tế tập trung trên địa bàn huyện Cao Lộc (đợt 38); 

Xét hồ sơ theo dõi sức khỏe về y tế của công dân tại các khu cách ly tập 

trung, 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Phê duyệt danh sách các trường hợp hoàn thành cách ly y tế tập 

trung phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các cơ sở cách ly y tế tập trung 

trên địa bàn huyện Cao Lộc (đợt 40).  

- Danh sách hoàn thành cách ly gồm có 01 người (có danh sách chi tiết và 

hồ sơ y tế, phiếu xác nhận kèm theo). 



- Thời gian cách ly y tế 21 ngày từ ngày vào khu cách ly tập trung ngày 

20/6/2021 đến ngày 11/7/2021. 

- Địa điểm hoàn thành cách ly: tại Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ Nông 

dân tỉnh, địa chỉ: thôn Yên Thành, xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng 

Sơn. 

Điều 2. Cá nhân hoàn thành cách ly tập trung tại các cơ sở cách ly y tế tập 

trung trên địa bàn huyện Cao Lộc hiện tại sức khoẻ bình thường, đủ điều kiện về 

nơi cư trú và tiếp tục theo dõi sức khỏe, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 vào 

ngày thứ 7 (tính từ ngày kết thúc cách ly tập trung). 

 Điều 3. Trưởng các khoa, phòng Tổ chức hành chính, Tài vụ, Kiểm soát 

bệnh tật và HIV/AIDS và  các tổ chức, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 Nơi nhận: KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 
GIÁM ĐỐC TTYT HUYỆN  

Chu Đình Quế 

- Như Điều 3; 

- Sở Y tế (B/c); 

- UBND huyện(B/c); 

- Lưu Khoa KSBT-HIV/AIDS, VT. 
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