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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Khu cách ly y tế tập trung phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

tại Trường Tiểu học Mỹ Khánh 1 và Trường Trung học cơ sở Mỹ Khánh  

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG ĐIỀN 

 Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

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

 Căn cứ Quyết định số 173/QĐ-TTg ngày 01 tháng 02 năm 2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc công bố dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCov gây ra; 

 Căn cứ Quyết định số 878/QĐ-BYT ngày 12 tháng 3 năm 2020 của 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 Công văn số 1687/UBND-KHVX ngày 14 tháng 5 năm 2021 của Ủy 

ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc thành lập sơ sở cách ly y tế tập trung 

phòng, chống dịch COVID-19;  

Theo đề nghị của Phòng Y tế huyện tại Tờ trình số: 72/TTr-PYT, ngày 14 

tháng 6 năm 2021. 

  

QUYẾT ĐỊNH: 

 

 Điều 1. Thành lập Khu cách ly y tế tập trung phòng, chống dịch bệnh Covid-

19 tại Trường Tiểu học Mỹ Khánh 1 và Trường Trung học cơ sở Mỹ Khánh, cụ thể 

như sau: 

 - Địa chỉ Khu cách ly: Ấp Mỹ Phước, Xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, thành 

phố Cần Thơ. 

 - Số lượng giường bệnh: Dự kiến bố trí 200 giường, có thể mở rộng đến 300 

giường, tùy diễn biến tình hình dịch bệnh. 

 Điều 2. Giao Ban Chỉ huy điều hành Khu cách ly y tế tập trung phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 tại Trường Tiểu học Mỹ Khánh 1 và Trường Trung học 

cơ sở Mỹ Khánh chịu trách nhiệm tổ chức cách ly các đối tượng theo quy định tại 

Quyết định số 878/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế và sự chỉ đạo 

của Ban Chỉ đạo thành phố, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 

huyện Phong Điền.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Giao Trung tâm 

Y tế huyện báo cáo với Ủy ban nhân dân huyện về việc tự giải thể Khu cách ly y tế 
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tập trung phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại Trường Tiểu học Mỹ Khánh 1 và 

Trường Trung học cơ sở Mỹ Khánh. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, 

Trưởng Phòng Y tế huyện, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện, Chỉ huy Trưởng Ban 

Chỉ huy Quân sự huyện và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ 

Quyết định thi hành./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 4;  

- UBND TPCT; 

- Sở Y tế thành phố Cần Thơ;  

- TT. Huyện ủy; 

- TT. HĐND huyện;  

- UBMTTQVN huyện;  

- Lãnh đạo UBND huyện;  

- Các Phòng, ban, ngành huyện;  

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 
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