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QUYET DNH 
D bô bin pháp giãn cách xã hi di v&i thj trn Phil Lc, huyn Phü Lc 

CHU T!CH  UY BAN NHAN DAN T!NH 

Can cá Luçt Td chic chInh quyn dja phu'ong nám 2015; Luát tha ddi, bá 
sung mçt s diu cza Lut T chj'c ChInh phi và Lut Td chzc chInh quyn dja 
phuviig nãm 2019, 

Can cii' Luct Phông, chng bnh fruyn nhilm ngày 21 tháng 11 nàm 2007; 

Can thNghj djnh 101/2010/ND-CP ngày 30 tháng 9 näm 2010 cza C'hInh 
phñ quy djnh chi tié't thi hành m5t s diu cla Lut Phông, chAng bnh truyn 
nhilm v áp dyng bin pháp cách ly y t4 cu-5'ng ché' cách ly y t và chng dich 
dgc tlth trong thai gian có djch, 

Can ci- Ciii thj s 15/C T-TTg ngày 27 tháng 3 näm 2020 cla Thi tzthng 
ChInh phi v quyé't lit thy'c hin dcit cao dkm phông, chng djch COVJD-19; 
Chi thj s 16/C T-TTg ngày 31 tháng 3 nám 2020 cia Thi tithng ChInh phz v 
thirc hin các bin pháp cdp bach phông, chng dich COVJD-19, 

Can c& óng din s 1102/C'D-TTgngày 23 tháng 8 nám 2021 cia Thi 
twang ChInh phi v vic tang cwàng các bin pháp phdng, chó'ng djch COVJD-
19 trên toàn quc; 

Theo d nghj cia Chi tjch Uy ban nhân dan huyn Phii Lç5c. 

QUYET IMNH: 

Diu 1. Di bô bin pháp giân cách xà hi theo Chi thj si 1 5/CT-TTg ngày 27 
tháng 3 näm 2020 cüa Thu tithng ChInh phü dôi vài thj trãn Phü Lc, huyn Phü Lc 
kê tr 06 gi& 00 phüt ngày 23 tháng 9 nàm 2021. 

Diu 2. To chirc thixc hiên 

1. UBND huyn Phii Lc: 

a) Chi do các lirc lugng th chüc trin khai thirc hin diu chinh, dc bó 
các bin pháp phong tôa, giân cách xa hi dôi v6i các khu v1rc trên dja bàn thj 
trân Phü Lc dam bão dung quy djnh. 

b) Tip tic chi do các ca quan, dan vj, dja ph.rang thirc hin nghiêm tue các 
bin pháp phông, chông djch bnh cüa Ban Chi do phông, chông djch COVID- 19 
tinh và UBND tinh. 
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2. Giám dc Si Y t hi.róng dk, giám sat các phuong an phông, chng 
djch bnh dam báo dung quy djnh. 

Diu 3. Quyt djnh nay có hiu 1c k tir ngày k9, các Quy& djnh truâc 
day trái vói Quyêt djnh nay dêu bai bô. 

Diu 4. Chánh Van phông Uy ban nhân dan tinh, Giám dc các Sâ: Y 
t& Tài chInh, Cong thuong; Giám doe COng an tinh; Chü tjch UBND huyn 
Phü Lc; ThU tru'âng các co quan, don vj có lien quan, chju trách nhim thi 
hành Quyêt djnh nay.!. 

Ncii n/:n: 
-NhuDiu4; 
- T1TU, iT HDND tinh; 

CT, cáo PCT UBND tinh; 
- Thành viên BCD COVID-I9 tinli; 
- Các PCVP và cáo CV; 
-Luu:VT,VH,CN. 
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