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UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
TINH QUANG TRI Dc 1p - Tur do - Hnh phñc 

S&2434 /QD-UBND Quáng Tr/, ngày  25  tháng nám 2020 

QUYET DINH 
V/v D& ho khu phong tOa tim thOi 

UY BAN NHAN DAN TINH QUANG TR 

Can thLu2t Td chic chInh quyn djaphwo'ng ngày 19/6/2015; 

Can c& Lut Phông, chdng bénh truyn nhilm ngày 21/11/2007, 

Cván  ci Nghj ct/nh sá 101/2010/ND-CP ngày 30/9/2010 cüa ChInh phi ye vic 
Quy ct/nh chi tiêt thi hành m5t so diéu diêuLuçt PhOng, chOng bnh truyén nhiê,n ye 
áp dyng biên pháp cách ly y tê, cu&ng ché cách ly y té và chOng d/ch dc thu trong 
thai gian có djch; 

Theo d nghj cza Giám ddc S& Y ti tgi Ta trInh s 306/TTr-SYT ngày 
2 9/8/2020. 

QUYET D!NH: 
Diu 1. Di bô phong tóa t?m  thñ kê tr 19 gRi 00 ngây 29/8/2020 dôi vâi khu 

v1rC xung quanh Cong ty Bão Chãu. Dja chi: 221 Lê Duân, Phung Dông Giang, 
thành phô Dông Ha, tinh Quâng Trj. 

Diu 2. Ban Chi dao phOng, chng djch COVID-19 thành phô Dông Ha chO 
trI, phôi hçp các ngành lien quan thrc hin vic di bO phong tôa, tiêu dec, khü tthng 
theo diing quy djnh cüa B Y tê. 

Diu 3. Quyêt djnh nay có hiu hrc kê tü ngày k. 

Chánh Van phOng UBND tinh, Giám dc các S: Y t, Tài chInh; Giám d,c 
COng an tinh; Chü tjch UBND thành phô DOng Ha; Thu tnràng các ca quan, dun vj 
lien quan chju trách nhim thi hành Quyêt djnh này./. 

Noi n/ian: 
-NhirDiéu3; 
- Chü tjch, các PCT UBND tinh; 
- BCD phàng, chông djch Covid-19 tinh; 
- Li.ru VT. VX.)  A 
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