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QUYẾT ĐỊNH
Dỡ bỏ biện pháp giãn cách xã hội đối với các khu vực
có nguy cơ cao lây nhiễm COVID-19 trên địa bàn huyện Phong Điền
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa
phương năm 2019;
Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007;
Căn cứ Nghị định 101/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 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 y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch
đặc thù trong thời gian có dịch;
Căn cứ Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng
Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19;
Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về
thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19;
Căn cứ Công điện số 1102/CĐ-TTg ngày 23 tháng 8 năm 2021 của Thủ
tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID19 trên toàn quốc;
Theo đề nghị của Chủ tịch UBND huyện Phong Điền.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Dỡ bỏ biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ
tướng Chính phủ ngày 27 tháng 3 năm 2020 đối với trục đường Đông Du, thị trấn
Phong Điền, huyện Phong Điền (từ ngã ba Tỉnh lộ 9 đến giáp đường Văn Lang) kể
từ 06h00 ngày 22 tháng 9 năm 2021.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. UBND huyện Phong Điền:
a) Chỉ đạo các lực lượng tổ chức triển khai thực hiện điều chỉnh, dỡ bỏ
các biện pháp phong tỏa, giãn cách xã hội đối với các khu vực trên địa bàn thị
trấn Phong Điền đảm bảo đúng quy định.
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b) Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc các
biện pháp phòng, chống dịch bệnh của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19
tỉnh và UBND tỉnh.
2. Giám đốc Sở Y tế hướng dẫn, giám sát các phương án phòng, chống
dịch bệnh đảm bảo đúng quy định.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các Quyết định trước
đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.
Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Y
tế, Tài chính, Công thương; Giám đốc Công an tỉnh; Chủ tịch UBND huyện
Phong Điền; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, chịu trách nhiệm
thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Thành viên BCĐ COVID-19 tỉnh;
- Các PCVP và các CV;
- Lưu: VT, VH, CN.
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