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QUYET D!NH
V vic phê duyt da dim cách ly tp trung
UY BAN NIIAN DAN TINH QUANG TRI
Can c& Lu4t Ta ch&c chlnh quyn diaphitong ngày 19/6/2015;
Cán c& Lut Phông, chng bnh truyn nhilm ngày 21/11/2007,
Can th Nghi djnh s 101/2010/ND-cP ngày 30/9/2010 cia ChInhvhü vvic
Quy djnh chi tiêt thi hành mt so diéu diéuLut PhOng, chOng bnh truyên nhiêm ye
áp dung bin pháp cách ly y té, cithng chê cách ly y té và chOng djch dc thu trong
th&i gian cO djch;
Can c& Chi thi Sd 01/CT-TTg ngày 05/01/2021 cza T/n twang ChInh phü v
vic tang cw&ng phOng, chOng djch bnh CO VID-] 9;
Theo d nghj cüa Bó Chi huy Quan s tinh tqi COng van sd 281/B c2H-HC ngày
20/01/2021, kiên cza So lao dç3ng - Thitcing binh và Xâ h3i tgi COng van so
110/SLDTBXJ-I-NCC ngày 20/01/2021.
QUYET DNH:
Diu 1. Phê duyt da dirn each ly tp trung Nhà don tiêp than nhân 1it s9
tinh; dja chi: 113 Lê Duân, phixäng Dông Thanh, thành phô Dông Ha.
Diu2.Tchücthuchiên.
1. UBND thành ph Dông Ha lam vic cii th vói Sâ lao dng - Thrang binh
và Xã hi dê thông nhât ni dung, phm vi bàn giao quân l, sü diing ca sâ each ly
tp trung ti Nhà don tiép than nhãn 1it s5 tinh.
2. B Chi buy Quân sir tinh diu phi, phi hcp vi các cci quan, dja phuang
lien quan to chirc cách ly dôi vci nhüng nguOi phâi cách ly tp trung do djch bnh
Covid-19.
Diu 3. Quyt djnh nay có hiu hrc k tir ngày k.
Chánh Van phông UBND tinh; Giám doe các So: Y t& Lao dng - Thtrnng
binh và Xâ hi; Chi buy trixOng B Chi buy Quan sir tinh, Giám doe Cong an tinh;
Chü tjch UBND thành phô Dông Ha; Thu tnr&ng các dan vj lien quan chlu trách
nhim thi hành Quyêt djnh này.I.
Noi nI:in:
- Nhi diu 3;
- TV. BCD phôn chngCovid-19 tinh;
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