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UY BAN NHAN DAN
T!NH BA R!A - VUNG TAU
S:

/QD-UBND

CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Dc 1p - Tir do - Hinh phñc

Ba Rja - Vz2ng Tàu, ngày tháng - nãm 2021

QUYET DINH
V vic thãnh 1p co' s& cách ly tp trung
phông chng djch Covid-19 do ngtrôi dirçrc each ly tiy nguyen chi trã.
CHU T!CH UY BAN NHAN DAN TINH BA R!A - VUNG TAU
Can ct Luçt TI cht'c GzInh quyn dja phu'o'ng ngày 19/6/2015, Lut sira
dli, hI sung mç5t sd diu cüa Lut TI chj'c GiInh phü và Lut To chic chInh
quyn djaphuv'ng ngày 22/11/2019,
Can thLut Phông, chIng bnh truyn nhilm ngày 21/11/2007,
Cán ct Nghj djnh sl 101/2010/ND-CT ngày 30/9/2 020 cia ChInh phü quy
dfnh chi tjlt thi hành m5t sl diu cia Lutphông, cho'ng bnh truyn nhilm v ap
dyng bin pháp cách ly y té cw&ng chl cách ly y tl và chó'ng djch dçc thIi trong
thai gian có djch;
Can ci Quyê't djnh sl 878/QD-BYT ngày 16/03/2020 cla Bó Y tl v vic
ban hành "Hu'ó'ng dn cách ly y té' tgi cci sà cách ly tc2p trungphông chlng djch
Covid-19 ";
Can c& Quyé't djnh sl 1246/QD-BYT ngày 2 0/03/2020 cza Bô Y te' v vic
ban hành "Hu'ó'ng dn tgm thai cách ly y tl t2p trung tgi khách sgn trong
phông, chlng djch COVID-19 do ngwài du'ctc cách ly ty' nguyen chi trá ",
Xét d nghj cia Giám dlc Sà V té' tgi Ta trinh so' 214/TTr-SYT ngày
26/7/2021 và d nghj cüa Giám dlc S& Du ljch tgi Cong van so' 1220/SDLQLPTDL ngày 2 5/7/2021.
QUYET DNH:
Diu 1. Thành 1p ca s& each ly tp trung phông chng djch COVID-19
do ngui duçic each ly tir nguyen chi trâ, cii the nhu sau:
1. Khách san P&T (Dja chi: 158 Ha Long, Phung 2, Thành ph Vüng
Tàu, tinh Ba Rja - Vüng Tàu)
2. Khách san The Coast (Dja chi: 300A Phan Chu Trinh, phu&ng 2, thành
phô Vflng Tàu
3. Khách san Ibis Styles (Dja chi: 117 Thüy Van, Street, Thành phô Vüng
Tàu, tinh Ba Rja - VUng Tàu)
4. Khách san Sammy (Dja chi: 157 ThuST Van, phuông Thang Tam, thành
phô Vüng Tàu)
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Diu 2. T chirc thirc hiên:
Co s& cách ly tp trung phông chng djch COVID-19 có chüc näng tip
nhn, sang ice, giám sat, theo dOi, tix van nhung nguYi duc each ly tp trung
theo quy djnh.
Giao ChU tjch UBND thành ph Vüng Tàu lam Tru&ng ban diu hành
each ly tai cac khách san nêu trén.
Diu 3. Quy& djnh nay có hiu 1irc k tü ngày k ban hânh.
Diu 4. Chánh Van phông UBND tinh, Thu tnrâng các s&, ban ngành, Co
quan lien quan, các thành viên Ban Chi dto phông chông djch Covid-19 tinh,
các thành viên Ban Chi dao phông chông djch Covid-19 thành phô Vüng Tàu,
Giám doe Trung tam Kiêm soát Bnh tt tinh và Giám dOc các Khách sn nêu
trên chju trách nhim thi hành Quyêt djnh nay.!.

No'i nhân:
- Nhis diu 4;
- TTr TU; TTr HDND tinh (b/c);
- Chü tjch, các PCT UBND tinh;
- Trung tam CB-TH tinh;
- Liru: VT, VX3 c;1-')
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