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QUYẾT ĐỊNH
Điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch đối với các khu vực
có nguy cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn huyện Cam Lộ
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 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 Quyết định số 2791/QD-UBND ngày 28/9/2021 của Chủ tịch 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 huyện Cam Lộ;
Căn cứ Quyết định số 2935/QD-UBND ngày 09/10/2021 của Chủ tịch
UBND tỉnh về việc điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch đối với các khu
vực có nguy cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn huyện Cam Lộ;
Theo đề nghị của BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh tại Tờ trình số
453/TTr-BCĐPCD ngày 13/10/2021.
.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch đối với các khu vực có
nguy cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn xã Cam Thủy, huyện Cam Lộ như sau:
Dỡ bỏ biện pháp giãn cách xã hội theo nguyên tắc Chỉ thị số 16/CT-TTg
ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và áp dụng biện pháp phòng, chống dịch
Covid-19 theo nguyên tắc Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, kể từ
17 giờ ngày 13/10/2021 đối với các khu vực thuộc địa bàn xã Cam Thủy, huyện
Cam Lộ như sau:
1. Thôn Nhật Lệ, xã Cam Thủy (gồm có 10 hộ dân và 40 nhân khẩu);
2. Thôn Lâm Lang 2, xã Cam Thủy (gồm có 08 hộ dân và 22 nhân khẩu);
3. Thôn Lâm Lang 3, xã Cam Thủy (gồm có 06 hộ dân và 24 nhân khẩu);
4. Thôn Cam Vũ 2, xã Cam Thủy (gồm có 05 hộ và 12 nhân khẩu).

Điều 2. Giao UBND huyện Cam Lộ:
- Chỉ đạo các lực lượng tổ chức triển khai thực hiện điều chỉnh các biện
pháp giãn cách xã hội theo quy định phòng, chống dịch Covid-19 hiện hành.
- Chỉ đạo các cơ quan, địa phương liên quan thông tin, tuyên truyền, hướng
dẫn để các tổ chức, cơ quan, đơn vị, người dân biết và thực hiện. Kiên quyết xử lý
nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch hiện hành.
Điều 3. 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; Chỉ huy trưởng BCH Quân sự tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh; Chủ tịch
UBND huyện Cam Lộ; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm
thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Thành viên BCĐ phòng chống dịch Covid-19 tỉnh;
- Huyện ủy Cam Lộ;
- Đài PTTH tỉnh, Báo Quảng Trị, Trang Web tỉnh;
- Lưu: VT, VX.
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