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QUYẾT ĐỊNH
Áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19
trên địa bàn thành phố Đông Hà
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 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
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 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 Quyết định số 2686/QĐ-BCĐQG ngày 31/6/2021 của Ban Chỉ đạo
Quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19 về ban hành Quy định đánh giá mức độ
nguy cơ và các biện pháp hành chính tương ứng trong phòng, chống dịch Covid19;
Theo đề nghị của BCĐ phòng chống dịch Covid-19 thành phố Đông Hà và
đề nghị của BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Áp dụng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo nguyên
tắc Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên toàn địa
bàn thành phố Đông Hà. Cụ thể:
1. Thực hiện giãn cách xã hội trên phạm vi toàn thành phố Đông Hà kể từ
12 giờ 00 ngày 16 tháng 9 năm 2021 theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia
đình, khu phố cách ly với khu phố, phường cách ly với phường. Yêu cầu mọi
người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương
thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở
kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động và các
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trường hợp khẩn cấp khác; thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m
khi giao tiếp; không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học,
bệnh viện và tại nơi công cộng.
2. Các cơ quan, đơn vị bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức sử dụng
công nghệ thông tin làm việc tại nhà; chỉ những trường hợp thật sự cần thiết như
trực chiến đấu, trực phòng chống dịch, trực phòng chống lụt bão, trực cơ quan,
cung ứng hàng hóa dịch vụ thiết yếu, xử lý tài liệu mật và các nhiệm vụ cần thiết
khác mới đến làm việc tại công sở; tăng cường tổ chức họp trực tuyến. Người
đứng đầu chịu trách nhiệm về việc cán bộ, nhân viên lây nhiễm dịch bệnh do
không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch tại công sở.
3. Hạn chế tối đa việc di chuyển từ địa bàn khu vực này sang địa bàn khu
vực khác trong thành phố Đông Hà; tạm dừng hoạt động vận chuyển hành khách
công cộng trên địa bàn thành phố; dừng việc di chuyển từ thành phố Đông Hà đến
các địa phương khác trong tỉnh và ngược lại, trừ trường hợp vì lý do công vụ và
các trường hợp cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, khám
chữa bệnh, xe đưa đón công nhân, chuyên gia của các doanh nghiệp, chuyên chở
nguyên vật liệu sản xuất.
4. Nhà máy, cơ sở sản xuất; công trình giao thông, xây dựng; cơ sở kinh
doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu như: lương thực, thực phẩm, dược phẩm, xăng,
dầu, điện, nước, nhiên liệu (và các dịch vụ thiết yếu khác do UBND thành phố
Đông Hà quy định); ngân hàng, kho bạc, bưu chính, viễn thông, dịch vụ hỗ trợ
vận chuyển hàng hóa, khám bệnh, chữa bệnh được hoạt động. Người đứng đầu
các cơ sở nêu trên chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn tuyệt đối và thực hiện đầy
đủ các biện pháp chống dịch. Trường hợp không bảo đảm các yêu cầu nêu trên thì
phải dừng hoạt động.
Điều 2. Ủy quyền Chủ tịch UBND thành phố Đông Hà quyết định phong
tỏa/cách ly y tế đối với các khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trên địa
bàn thành phố.
Điều 3. Tổ chức thực hiện:
1. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Sở Y tế tập trung lực lượng để hỗ trợ
UBND thành phố Đông Hà thần tốc truy vết, khoanh vùng, dập dịch.
2. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Đông Hà mở rộng xét
nghiệm tầm soát Covid-19 trong cộng đồng, đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm SARSCoV-2, áp dụng biện pháp y tế phù hợp để xử lý triệt để các “ổ dịch” trên địa bàn
thành phố.
3. UBND thành phố Đông Hà:
- Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Công an tỉnh, BCH Quân sự tỉnh tập trung
nguồn lực, áp dụng các biện pháp cần thiết để dập dịch.
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- Chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Sở Công Thương, các đơn vị kinh doanh
vận tải, thực phẩm để có kế hoạch vận chuyển, cung cấp hàng hóa, thực phẩm,
nhu yếu phẩm cần thiết, kịp thời phục vụ nhân dân.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Y tế, Tài chính, Công
Thương; Giám đốc Công an tỉnh; Chỉ huy trưởng BCH Quân sự tỉnh; Chủ tịch
UBND thành phố Đông Hà; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách
nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:

CHỦ TỊCH

- Như Điều 4;
- Bộ Y tế;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Thành viên BCĐ phòng chống dịch Covid-19 tỉnh;
- Thành ủy TP Đông Hà;
- Lưu: VT, VX.

Võ Văn Hưng

