
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
TINH QUANG TRI D6c 1p - Tu' do - Hnh phüc 

So: IJ.Lf,?J/QD-UBND Quáng Trf,  ngày  D6  tháng nãm 2020 

QUYET D!NH 
V/v Giao chi tiêu và trin khai các khu each ly tp trung 

UY BAN NHAN DAN TINH QUANG TR! 

Can ci Lut T chic chIn/i quyn dja phtro'ng ngày 19/6/2015; 

Can cj' Lutphông, cMng bnh truyn nhiêm ngày 21/11/2007; 

Jàn ci Nghj djnh s10]/201O/ND-C'P ngày 30/9/2010 cüa C'hInh phü Quy 
d'jnh chi tiét thi hành môt so diéu diêuLut phOng, chOng bnh truyên nhiêm ye áp 
dyng bin pháp cách ly y té, cuöng chê cách ly y tê và chOng cl/c/i dc thu trong th&i 
gian có d/ch, 

Xét dnghj cza Bó Chi huy Quán sy' tin/i ti COng van so 1571/BcH-HC ngày 
2 7/4/2020 ye khu cách ly tçp trung tgi Dja diem T51 và C'Ong van sO 1586/BCT-I-HC 
ngày 2 7/4/2020 ye khu cáchly t2p trung tQi Trung tam Diêu du'ö'ng ngwài Co cOng t/i/ 
trOn Ca Vit, COng van so 1673/BH-HC ngày 06/5/2020 ye giao chi tiêu khu cách 
ly tp trung, 

Can cii' tInh hInh dich Covid-19 trên cia bàn tInh. 

QUYET DNH: 

Diu 1. Giao chil tiêu tip nhn cong dan cách ly tp trung giai doan 3 cho các 
huyn, thj xâ, thành phô (trir huyn dâo Con Cô) nhu sau: Môi dja phing 100 ch& 

Diu 2. Chuyn da dim each ly tp trung ti Trung tam Diêu duO'ng ngithi có 
cong (Dja chi: Thj trân Cira Vit, huyn Gio Linh, tinh Quáng Trj) do Ban Chi do 
phông, chông djch Covid- 19 tinh quàn 1 sang Ban Chi dao  phông, chông djch 
Covid-19 huyn Gio Linh quân 1. 

Diu 3. Thôi s1r ding Trung tam Hoot dng Thanh thiu niên tinh lam khu 
each ly tp trung. LJBND huyn Gio Linh to chirc bàn giao cho Co quan quán 1 
Trung tam theo dung quy djnh hin hành. 

Diu 4. Cong an tinh, B Chi huy B di Biên phông tinh b tn các khu each 
ly theo Quyêt djnh so 1058/QD-UBND ngày 23/4/2020 cüa UBND tinh và báo cáo 
két qua ye Ban Chi dao  phOng, chông djch Covid 19 tinh (qua B5 Chi huy QuOn sy' 
tIn/i). 



TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU TICH 

QCHU T!CH 

oãng Nam 

Diu 5. Quyet djnh nay có hiu 1c kê tü ngày k. Các Ca quan, dan vj, dja 
phuang hoán thành các yêu câu nêu trên trixOc 17h00 ngày 08/5/2020. 

Chánh Van phông UBND tinh, Chi huy tnthng Bô CHQS tinh, Chi huy tru&ng 
BS Chi huy BDBP tinh, Giám doe Cong an tinh; Giárn dôc các So: Y te, Tài chInh; 
Chü tjch UBND các huyn, thj xâ, thânh phô; Giám dôc Cong ty Co phân nthc sach 
Quãng Trj, Giám dôc Cong ty Din hrc Quãng Trj; Thu tru&ng các dan vj, dja 
phwmg lien quan chju trách nhim thi hành Quyêt djnh nay.!. 

Nui ,z/:in: 
- Nhtr Diéu 3; 
- Cãc PCT UBND tinh; 
- TV. BCD phông, chong djch Covid-19 tinh; 
- Ltru VT. VX. 
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