
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HOI CHU NGHA VIT NAM 
TNH QUANG TR! Dc1p-Tiydo-Hnh phiic 

SôJA&O /QD-UBND Quáng Trj, ngày O tháng nám 2020 

QUYET DTNH 
V/v Phong töa tm thô'i khu vtrc  có nguy co cao lay nhiêm Covid-19 

trên dla  bàn thành ph Bong Ha 

CHU T!CH  UY BAN NIIAN DAN TNH QUANG TR4 

Can thLut T chtc chInh quyén djaphwong ngày 19/6/2015, 

Can ci Luçt phông, chng bçnh truyn nhilm ngày 21/11/2007; 

Can thNghj dinhs101/2010/ND-CP ngày30/9/2010 cüa ChInhphiquy dinh 
chi tiêt thi hànli m5tsô diéu cza Lut phông, chóng bnh truyén nhiém ye àp dyng 
bin pháp cách ly y té, cu&ng ché cách ly y tê và chóng d/ch dc thI€ trong th&i gian có 
djch; 

Càn ct- Quyt djnh 904/QD-BYT ngày 16/3/2020 cüa B5 Y té v vic ban hành 
so tay hiróng dan to chic thc hin cách lyytê vüng cO djch COVID-19; 

C'án ci K hogch s 1268/KJ-I-UBND ngày 26/3/2020 cüa UBND tinh v dáp 
&ng vâi tfrng cap d3 djch bnh viêm dw&ng hO hap cap do chüng mói vi rit corona 
gay ra ('Govid-19,); 

Xét d nghj cüa UBND thành pM DOng Ha tqi Ta trInh s 12/77'r- UBND ngày 
0 7/8/2020 và dé nghf cia BC'D phOng, chOng dich C'ovid- 19 tinh. 

QUYET BINH: 

Diu 1. Phong tôa tm thôi khu vrc có nguy cci cao lay nhim Covid-19 trên dja 
bàn thành phô Dông Ha, cii the nhi.r sau: 

1. Thrc hin các bin pháp khn cp v phông, chng djch theo quy djnh cüa 
Lut phông, chông bnh truyên nhiêm ngày 2 1/11/2007 và triên khai ngay các hot 
dng ti Kê hoach so 1268/KH-UBND ngày 26/3/2020 cüa UBND tinh ye dáp irng 
vài tmg cap dO djch bnh viêm &r&ng ho hap cap do chng mói vi rñt Corona gay ra 
a mirc irng phó cap dO 3 trén dja bàn thành phô Dông Ha. 

2. Khoanh vüng, phong töa each ly tm thii To 5A, Khu ph 1, phi.rông Dông 
L, thành phô Dông Ha 

- Pham vi: Duèng Nguyen Cci Thch, To 5A, Khu ph 1, pkrang Dông L, 
thành phô DOng Ha gôm 12 hO dan. 

- Th?yi gian thrc hin: Tr 20 gia ngày 06/8/2020. 

Biu 2. To chirc thuc hiên 

1. So Y t chü trI, huOng dn UBND thành ph Dông Ha trin khai khn cp 
các bin pháp ci the phông chông djch phü hcp vOi diêu kin thirc té. 
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2. Cong an tinh chii tn, phi hop S Y t, Bô Chi huy Quân sir tinh,UBND 
thành phô Bong Ha và các ngãnh lien quan thành lip,  bô trI các chôt, tram kiêm djch 
cô lap khu virc To 5A, Khu phô 1, phung Bong L, thânh phô Dông Ha tai  các dâu 
môi giao thông du&ng b dam bão phOng chng dch hiu qua. 

3. SâTài chmnh tham rnuu UBND tinh h trçr kinh phi d UBND thành ph 
Bong Ha triên khai Cong tác phông, chông djch. 

4. UBND thành ph BOng Ha: 

- Chü dng lam vic vi các Sâ, ban ngành lien quan khân trirclng xây dirng, 
triên khai phi.rang an phong tOa tam  thai TO 5A, Khu phO 1, phuäng Dông Lê, thành 
phô Dông Ha dam báo khoanh viing, không chê, kiêm doát kjp th&i djch bnh, han  ché 
thâp nhât tInh trng lay lan trong cong dông. 

- Chi dao  Phóng Y t, Trung tarn Y t thânh ph Dông Ha, UBND phu&ng 
Bong Lé thi.thng xuyên theo dOi, din biên sirc khóe nhân dan trong To 5A, Khu phô 
1, phLring Bong Lé, thành phô Bong Ha. 

- Báo cáo thi.rèng xuyên, kjp th?yi UBND tinh, Ban Chi dao  phOng, chng dich 
Covid-19 tinh, S Y tê nhng din biên bat thi.rO'ng ye süc khOe nhân dan, nhât là 
nhüng din biên lien quan den djch bnh Covid-I9. 

- Lam vic cci the vi S Cong Thuang, các dan vj kinh doanh van tãi, thirc 
phâm dê có kê hoach 4n chuyên, cung cap hang hóa, thirc phâm, nhu yêu phâm can 
thiêt, kjp th&i phcic vv nhân dan. 

Diu 3. Quyt djnh nay có hiu lcrc  ké tir ngày ks'. 

Chánh Van phOng UBND tinh, Giám dc các Sà: Y t& Tài chInh, Cong 
Thuong; Giárn doe Cong an tinh; Chü tjch UBND thành phô DOng Ha; ThU tnrOng 
các Co quan, don vj lien quan chu trách nhim thi hành Quyêt dnh nay.!. 

Nol nh?I,z: 
-NhrDiëu3; 
- B Y tê; 
- Thir&ng trrc Tinh iy; 
- ThtrOiig trirc HOND tinh; 
- CIiü tjcli, các PCT UBND tinh; 
- lhànli viên BCD phông chong dch Covid-19 tinh; 
- Thãnh üy Dông Ha; 
- LLru: VT, VX. 
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