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QUYET ONH 
Diu cblnh các bin pháp cp bach phông, chng djch COVID-19 di vói 

cac khu vrc có nguy co' lay nhim cao trên dla  bàn huyn Quãng Din 

CHU T!CH  UY BAN NHAN DAN TfNH 

Can th Lut T chc chInh quyn djaphirnizg nàm 2015; Lut tha di, b 
sung mç5t s diu cüa Lut Td chi'tc ChInh phü vâ Lut T chzc chInh quyn dia 
phirong nám 20]9, 

Can ci'tLutFhông, chc4ng bnh truyn nhilm ngày 21 tháng 11 nám 2007; 

Can ci Nghj djnh 101/2010/ND-CF ngày 30 tháng 9 nám 2010 cza ChInh 
phz quy djnh chi tkt thi hành m3t sc diu cia Lugt Phdng, cMng bçnh truyn 
nhilm v áp ding bin pháp cách ly y té', cw&ng ch cách ly y t và chcng djch 
dc thu trong th&i gian có djch; 

Can cü Chi thj s 15/CT-77'g ngày 27 iháng 3 nàm 2020 cüa Thz tithng 
ChInh phü v quyet 1iç1 thc hin dctt cao diém phông, chng djch COVID-19, 
Chi thj s 16/CT-TTg ngây 31 tháng 3 nám 2020 caa T/n tithng ChInhphü v 
thrc hiçn các biçn pháp c4o bach phông, chng djch COVJD-]9, 

Can cz 2ông din so' 1102/C'D-TTg ngày 23 tháng 8 näm 2021 cia Thi 
tzthng Chmnh phi v vic tang cu&ng các bin pháp phông, cho'ng djch COVID-
19 trén toàn quoc; 

Theo d nghj cia Chi tjch Uy ban nhán dan huyn Quáng Dien tqi T& 
trinh so' 157/7Tr-UBND ngày 17 tháng 9 nám 2021. 

QUYET DJNH: 

Diu 1. Diu chinh các bin pháp cp bach phông, chng djch COV!D-19 di 
v( các khu virc có nguy co lay nhiêm cao trên dja bàn xä Quãng PhuOc, huyn 
Quàng Diên, ci the nhu sau: 

1. Diu chinh bin pháp khoanh vüng, phong tóa each ly tm thôi theo Chi thj 
so 1 6/CT-TTg ngây 31 tháng 3 nãm 2020 ci:ia Thi tuàng ChInh phi sang thc hin 
giãn cách xâ hi theo Chi thj so 1 5/CT-TTg ngày 27 tháng 3 nàm 2020 cüa ThU 
tuàng ChInh phU dôi vâi Xóm 1, Xóm 2, Xóm 3 thuc khu vrc Phuóc Lp, thôn Ha 
Do - Phuóc Lp kê tü 06 gi 00 phUt ngày 18 tháng 9 näm 2021 cho den khi có 
thông báo mói. 
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2. Di bô bin pháp giân cach xâ hi theo Chi th s 1 5/CT-TFg ngày 
27/3/2020 cüa Thu tuóng ChInh phü dôi vài Xóm 4, Xóm 5 và Xóm Tru&ng thuc 
khu vrc Phu6c Lap, thôn Ha Do - Phi.rrc Lp kê tr 06 gi& 00 phüt ngày 18 tháng 9 
nm 2021. 

Diu 2. T chirc thrc hin 

1. UBND huyn Quàng Din: 

a) Chi d?o  các 1irc luqng t chirc trin khai thic hin diu chinh, dr bô 
các bin pháp phong tOa, giân cách xâ hi di vâi các khu vrc trén dja bàn xã 
Quàng PhuOc dam bão dung quy djnh. 

b) Tip tic chi do các ca quan, dcm vj, dja phucmg thrc hin nghiêm ttc các 
bin pháp phông, chông djch bnh cüa Ban Chi d?o  phông, chông djch COVID- 19 
tinh và UBND tinh. 

2. Giám dc Sâ Y t huàng dan, giám sat các phuong an phông, chng 
djch bnh dam báo dung quy djnh. 

, . , , . Dicu 3. Quyet dnh nay co hieu hrc ke tu ngay ky, cac Quyet dnh truoc 
day trái vãi Quyêt djnh nay dêu bâi bô. 

Diu 4. Chánh VAn phông Uy ban nhân dan tinh, Giám dc các S&: Y 
t, Tài chfnh, Cong thuang; Giám dc Cong an tinh; Chü tch UBND huyn 
Quâng Diên; Thu truông các co quan, dan v có lien quan, chju trách nhim 
thi hành Quyêt djnh nay.!. 

Noi nhân: 
- Nhtr Diu 4; 
- TTTU, U HDND tinh; 
- CT, các PCT UBND tinh; 
- Thành vien BCD COVID-19 tinh; 
- Các PCVP và các CV; 
- Lru: VT, Vi-!, CN. 
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