
ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH LAI CHÂU 

 

Số:         /UBND-VX 
V/v thay đổi địa điểm cơ sở cách ly 

tập trung số 01 huyện Sìn Hồ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

              

            Lai Châu, ngày         tháng 6 năm 2021 

                                

                             Kính gửi: 

 

 

- Sở Y tế; 

- UBND huyện Sìn Hồ. 

 

Xét đề nghị của UBND huyện Sìn Hồ tại Văn bản số 830/UBND-TTYT 

ngày 10/6/2021; Tờ trình số 163/TTr-SYT ngày 17/6/2021 của Sở Y tế về việc 

xin ý kiến đối với việc thay đổi địa điểm cơ sở cách ly tập trung số 01 huyện Sìn 

Hồ. Căn cứ diễn biến tình hình dịch bệnh và điều kiện thực tế của địa phương, sau 

khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Nhất trí thay đổi địa điểm cơ sở cách ly tập trung số 01 huyện Sìn Hồ, cụ 

thể như sau: 

- Địa điểm cũ: Tại Ban Quản lý rừng phòng hộ (Nông trường cao su) Bản Nà 

Tăm 1, xã Nậm Tăm, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.  

- Địa điểm mới: Tại Trường Mầm Non Nậm Tăm, xã Nậm Tăm, huyện Sìn 

Hồ, tỉnh Lai Châu.  

2. Giao UBND huyện Sìn Hồ quyết định thành lập cơ sở cách ly tập trung 

huyện Sìn Hồ tại địa điểm mới (theo nội dung được uỷ quyền tại Quyết định số 

54/QĐ-BCĐ ngày 25/3/2020); phối hợp với các đơn vị liên quan đảm bảo các 

điều kiện cần thiết để cơ sở cách ly tập trung hoạt động hiệu quả, đúng quy định. 

Căn cứ nội dung Văn bản này, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện 

Sìn Hồ triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh: U1, U2; 

- Bộ CHQS tỉnh; 

- VPUBND: V1, V4; 

- Lưu: VT, VX1. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Tống Thanh Hải 
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