UBND TỈNH GIA LAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG,
CHỐNG DỊCH COVID-19
Số: 739 /QĐ-BCĐ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Gia Lai, ngày 10 tháng 7 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Ban Điều hành tại khách sạn Tre Xanh
trong phòng, chống dịch COVID-19 do người được cách ly tự nguyện chi trả
TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19
TỈNH GIA LAI
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 uy tế và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch;
Căn cứ Quyết định 1246/QĐ-BYT ngày 20/3/2020 của Bộ Y tế về việc
“Hướng dẫn tạm thời cách ly y tế tập trung tại khách sạn trong phòng, chống
dịch COVID-19 do người được cách ly tự nguyện chi trả”;
Căn cứ Quyết định số 353/QĐ-BCĐ ngày 09/6/2021 của Ban Chỉ đạo
phòng, chống dịch Covid-19 về việc thiết lập cơ sở cách ly y tế tập trung tại
khách sạn trong phòng, chống dịch Covid-19 do người được cách ly tự nguyện
chi trả.
Căn cứ Kế hoạch 147/KH-BCĐ ngày 02/7/2021 của Ban Chỉ đạo phòng,
chống dịch Covid-19 về kế hoạch cách ly y tế tập trung tại khách sạn trong
phòng, chống dịch Covid-19 do người được cách ly tự nguyện chi trả;
Căn cứ Quyết định số 334/QĐ-UBND ngày 01/6/2021 của UBND tỉnh Gia
Lai về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh Gia
Lai;
Xét đề nghị của Sở Y tế,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Thành lập Ban Điều hành cơ sở cách ly tập trung tại khách sạn Tre Xanh
trong phòng, chống dịch Covid-19 do người được cách ly tự nguyện chi trả (sau
đây gọi tắt là Ban Điều hành), gồm các ông (bà) có tên sau:
1. Ông: Nguyễn Tín, Chủ tịch UBND phường Tây Sơn, Thành viên Ban Chỉ
đạo phòng, chống dịch của UBND Thành phố Pleiku – Trưởng ban;
2. Bà: Bùi Thị Phương Thảo, Giám đốc Khách sạn Tre Xanh – Phó Trưởng
ban thường trực;
3. Ông: Rơ Mah Huân, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh –
Phó Trưởng ban;

4. Ông: Phạm Thanh Hưng, Phó Giám đốc TTYT TP Pleiku – Thành viên;
5. Ông: Lê Văn Tư, Công an phường Tây Sơn – Thành viên;
6. Bà Huỳnh Thị Liên, Trưởng trạm y tế phường Diên Hồng – Thành viên;
7. Ông: Nguyễn Thành Nhân, Khách sạn Tre Xanh – Thành viên.
Điều 2. Ban điều hành có nhiệm vụ:
- Điều hành mọi hoạt động cách ly y tế tại Khách sạn Tre Xanh, địa chỉ: 18
Lê Lai, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
- Đảm bảo các điều kiện cần thiết cho công tác phòng, chống dịch bệnh
COVID-19 theo quy định, hướng dẫn, kế hoạch của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng
chống COVID-19, Bộ Y tế và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh
Gia Lai.
- Xây dựng nội quy, quy định cách ly y tế tại khách sạn; Đảm bảo cơ sở vật
chất thiết yếu cho nhu cầu sinh hoạt của người được cách ly tự nguyện chi trả.
Cung ứng suất ăn cho từng người trong thời gian cách ly y tế; xử lý rác thải sinh
hoạt theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch
COVID-19 tỉnh Gia Lai.
Ban điều hành tự giải thể khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Các ông/bà có tên
tại Điều 1; Giám đốc Sở Y tế; Chủ tịch UBND thành phố Pleiku; Giám đốc khách
sạn Tre Xanh và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định để triển khai
thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Bộ Y tế (để báo cáo);
- TTr.Tỉnh ủy (b/c);
- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh(b/c);
- BCĐ PCD COVID-19 của tỉnh;
- CVP, các PCVP.UBND tỉnh;
- UBND thành phố Pleiku;
- Sở Y tế;
- Các sở, ban, ngành, MT, đoàn thể của tỉnh;
- Lưu: VT, SYT.

TM. BAN CHỈ ĐẠO
KT. TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO
PHÓ TRƯỞNG BAN
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