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QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt địa điểm cách ly tập trung
trên địa bàn huyện Đakrông

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 về
việc Quy định chi tiết thi hành một số điều điều 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;
Theo đề nghị của UBND huyện Đakrrông tại Tờ trình số 285/TTr- UBND,
ngày 25/11/2021 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại Công văn số 3982/BCH-BCĐ,
ngày 27/11/2021.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt địa điểm cách ly tập trung trên địa bàn huyện Đakrông
như sau:
- Địa điểm: Tiểu đoàn huấn luyện cơ động – Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh.
- Địa chỉ: Khóm A Rồng, thị trấn Krông Klang, huyện Đakrông.
Điều 2. Giao UBND huyện Đakrông chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy
Quân sự tỉnh, Sở Y tế, Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan bố trí nhân
lực, điều kiện sinh hoạt và những nội dung cần thiết để đảm bảo công tác cách ly
theo quy định.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Y tế, Chỉ huy trưởng Bộ
Chỉ huy Quân sự tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Đakrông;

Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi
hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh;
- TV BCĐ PC COVID-19 tỉnh;
- CVP, PVP Lê Hữu Phước
- Lưu: VT, VXD.
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