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S& 75/QD-UBND Thia Thiên Hue, ngày&? tháng nárn 2021 

QUYET IMNH 
Ap ding các bin pháp cp bach phông, chng djch di vó'i các khu vtrc 

có nguy cr cao lay nhiêm COVID-19 trên dja bàn thj xã Hu'o'ng Trà 

CHU TJCH UY BAN NHAN DAN TNH 

Can th Lut Td chic chInh quyn dja phwo'ng nám 2015; Luct tha ddi, bá 
sung mç5t s diu cia Luç2t To ch&c C'hInh phü và Lut Td chic chInh quyn dja 
phuwig nám 2019, 

Can c&Luçt Phông, cMng bnh truyn nhilm ngày 21 thông 11 nám 2007, 

Can cü Nghj djnh 101/2010/ND-CT ngày 30 tháng 9 nám 2010 cia GiInh 
pliü quy djnh chi tié't thi hành mç5t s diê'u cza Lut P hông, chng bnh truyê'n 
nhilm v áp dyng bin pháp cách ly y té', cu'&ng ché' cách ly y te' và chó'ng djch 
dc this trong thai gian Co djch; 

Can c C'hi thj sd 15/C T-TTg ngày 27 thông 3 nám 2020 cia Thi tu'O'ng 
ChInh phz v quyê't 11çt thyv hin dçit cao dijn phOng, chng djch COVJD-19; 
Chi thj sd 16/CT-TTg ngày 31 thông 3 nám 2020 cia Thi tu'óng ChInh phz ye 
thz!c hiçn các biçn pháp cá'p bach phOng, chô'ng djch COVID-19; 

Can ci't Cong din sd 1102/D-TTg ngày 23 tháng 8 nám 2021 cza Th 
tuáng ChInh phz v vic tang cu'àng các bin pháp phông, chng djch COVID-
19 trên toàn quc; 

Theo dê nghj cia Chi tfch Uy ban nhân dan thj xa Hu'ong Trà tgi Ta trinh 
sa 3447/TTr-UBND ngày 22 tháng 9 nám 2021. 

QUYET DNH: 

Diu 1. Ap diing các bin pháp cp bach phông, chng djch di vâi khu vrc 
có nguy Co cao lay nhim COVID-19 tren dja bàn phtrông Huong Cht, thj xã 
Huang Trà tir 19 gR 00 phüt ngày 22 tháng 9 nàm 2021 cho den khi có thông 
báo mâi, C%1 th nhu sau: 

1. Ap diing bin pháp khoanh vüng, phong tóa each ly tm thcM theo Chi thj 
so 1 6/CT-TTg ngày 31 tháng 3 näm 2020 cña Thu ftrâng ChInh phü dôi v6i ciim 
dan cu khu virc dtu Quán RO, thuc T dan pM La Chtt Trung (don tir nhà ông 
Ha Van Co dn nhà ông Ha Van Dt gm: 05 h, 25 khu và don tr nba ông 
Trn Dai Hoà dn nhà ông U DInh Hoàng gm: 03 h, 12 khAu). 

Tong s có 08 h, 37 khâu. 
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2. Ap ding bin pháp giân cách xã hi theo Chi thj s 1 5/CT-TTg ngày 27 
tháng 3 näm 2020 cüa Thu ti.róng ChInh phU di vâi các khu virc sau: 

- Khu v1rc dan ci.r con 1i cüa T dan ph La ChU Trung gim có: 427 h, 
1650 khau. 

- T dan pM La Ch Dông gôm có: 254 h, 983 khâu. 

- To dan pM La ChQ Nam gcm có: 239 h, 875 khâu. 

- Xóm ông Thm, Xóm ông Ngirng và Xóm H trii&c cüa To dan pM La 
Chi Thrçing, gôm có: 95 hO,  397 khâu. 

Dieu 2. To chuc thi.rc hin 

1. Si Y t chü trI, huing d1n UBND thj xã Hucng Trà trin khai khn cp 
các bin pháp cii th phông cMng djch phü hçip vâi diu kin thirc th. 

2. Cong an tinh chü trI, pMi hcip vth S& Y t, BO Chi huy Quân sr tinh, 
UBND thj xã Hucing Trà và các ngành lien quan thành lap, M tn các Ch&, 
Tram kiêm djch Co 1p khu vrc trên t.i các du mi giao thông dithng bO dam 
bão phông, cMng djch hiu qua. 

3. S& Tài chInh tham mini UBND tinh M trçi kinh phi d UBND thj xà 
Hi.rcing Trà trin khai cong tác phông, cMng djch. 

4. Si Thông tin và Truy&n thOng, Dài Phát thanh và Truyn hInh tinh, Báo 
Thi'ra Thiên Hu thring xuyên cp nht, dua thông tin v tInh hInh djch bnh 
trên dia bàn tinh d ng1xi dan bit, huOng irng tich crc phông, chông djch bnh 
COVID- 19. 

5. UBND thj xã Huang Trà: 

a) Chü dng lam vic vOi các s, ban ngành lien quan khn tnwng xây 
dmg, trin khai phucing an phong tOa tm thèii khu virc trên dam bão khoanh 
vüng, kMng ch, kiêm soát kjp thai djch bnh, hn ch thâp nhât tInh trng lay 
lan djch bnh trong cong dOng. 

b) Chi dao Trung tam t thj xà, UBND phuing Hucng Cht thithng 
xuyên theo dOi din bin sirc khôe nhân dan trong khu vrc phong tOa, each ly. 

c) Chi dao Cong an thj xà Huong Trà và các don vj lien quan thành Ip, 
b tn các Ch&, tram kim djch cô l.p khu virc trên tai  các dâu mi giao thông 
dung bO dam bão phông, chông djch hiu qua. 

d) Báo cáo thu?mg xuyên, kjp th?ii v UBND tinh, Ban Chi dao  phông, 
cMng djch COVID-19 tinh, Sà Y t nhUng din bin bat thi.r&ng ye sirc khóe 
nhân dan, nht là nhitng din bin lien quan dn djch bnh COVID-19. 
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d) Lam vic cii the vói S& Cong thung, các don vj kinh doanh 4n tãi,' 
thrc phm d có k hoach vn chuyn, cung cp hang hóa, thijc phm, nhu yéu 
ph.m c&n thit, kjp thô'i phic viii nhân dan. 

e) Can cir tInh h1nh djch bnh tai  khu virc áp dçing bin pháp phong tôa, 
UBND thj x Huong Trà tham muu, d xu.t UBND tinh diu chinh các bin 
pháp phàng, chng djch theo quy djnh. 

Diu 3. Quy& dnh nay có hiu hrc k tü ngày k. 

Diu 4. Chánh Van phOng Uy ban nhân dan tinh, Giám dc cac S&: Y 
t, Tài chInh, Cong thuong; Qiám d& Cong an tinh; Chü tjch UBND thj xa 
Huong Trà; ThU tru&ng các co quan, don vj có lien quan, chju trách nhim thi 
hành Quy& djnh nay.!. 

No'i nhzln: 
.-NhtrDiu4; 

A -BQYte; 
- TTTU, U HDND tinh; 
- CT, cáo PCT UBND tlnh; 
- Thánh vin BCE' COVID- 19 tinh; 
- VP: CVP, cáo PCVP và cáo CV; 
-Lxu:VT,CN. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3

