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QUYẾT ĐỊNH
Dỡ bỏ các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch đối với các khu vực
có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn huyện Hướng Hóa
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007;
Căn cứ Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30/9/2010 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 27/3/2020 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 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện
pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19;
Căn cứ Công điện số 541/CĐ-TTg ngày 23/4/2021 của Thủ tướng Chính
phủ về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19;
Căn cứ Kế hoạch số 1268/KH-UBND ngày 26/3/2020 của UBND tỉnh về
đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút
Corona gây ra (Covid-19);
Căn cứ Quyết định số 1722/QĐ-UBND ngày 07/7/2021 của UBND tỉnh
về việc áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch đối với các khu vực
có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn thị trấn Khe Sanh, huyện
Hướng Hóa;
Theo đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 303/TTR-SYT ngày 12/7/2021.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Dỡ bỏ các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch đối với các khu
vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn thị trấn Khe Sanh, huyện
Hướng Hóa tại Quyết định số 1722/QĐ-UBND ngày 07/7/2021 của UBND tỉnh;
đồng thời áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo nguyên tắc
tại Chỉ thị 19/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thị
trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa kể từ 19h00 ngày 12/7/2021 đến khi có thông
báo mới.
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Điều 2. UBND huyện Hướng Hóa thực hiện việc dỡ bỏ phong tỏa, giãn
cách xã hội trên địa bàn thị trấn Khe Sanh và thực hiện các biện pháp phòng,
chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện theo đúng quy định hiện hành.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Công an
tỉnh, Chỉ Huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Hướng
Hóa; Thủ trưởng các đơn vị liên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Y tế;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- TV BCĐ phòng chống dịch Covid-19 tỉnh;
- Huyện ủy Hướng Hóa;
- Lưu: VT, VX.
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