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S6:225.21/QD-UBND Quáng Tn, ngày 43tháng  nám 2020 

QUYET DIMI 
V vic phê duyt dja dim cách ly tp trung  

UY BAN NHAN DAN T!NH QUANG TRI 

Can c&Lu2t T char chInh quyn dja phu'ong ngày 19/6/2015; 

Can cá Lut Phông, c/v3ng bnh truyn nhiêm ngày 21/1 1/2007; 

Can c&Nghj djnh so' 101/2010/ND-CF ngày 30/9/2010 cza ChInhphi v 
vic Quy djnh chi tiêt thi hành mç5t sO diéu diéu Lu1t Phông, chông bnh truyên 
nhiêm ye áp dyng bin pháp cách ly y tê, cu5ng ché cách ly y tê và chOng djch 
dc thIi trong th&i gian Co djch; 

Thtc hin Clii thj s 13/C T-TTg ngà,v 11/03/2020 cza Tith twang ChInh 
phü ye vic tiêp tyc day mgnh phOng, chOng djch COVJD-19 trong ,tInh hInh 
mói; Thông báo so 102/TB-VPCP ngày 17/3/2020, Thông báo sO 118/TB-
VPC'P ngày 21/3/2020; Thông báo sO 122/TB-VPC'P ngày 24/3/2020 cña Van 
phOng ChInh phü ye két 1uç2n cña Thu twang ChInh phz. tgi cu5c hQp Thwàng 
trrc ChInhphz vêphông, chOng djch COVID-19; 

Thtc hin Clii thj sO' 14/CT-UBND ngày 10/8/2020 cia UBND tinh v 
thyc hin các bin pháp cap bach phOng, chOng djch Covid-19 trên dja bàn 
tinh trong tlnh hInh m&i; 

Theo d nghj cüa Bó Clii huy Quán s tinh tgi Cong van s 2934/BCH-
HC ngày 11/8/2020. 

QUYET IMNil: 

Diu 1. Phé duyt dja dim cách ly tp trung ti các co quan, don vj nhi.r 
sau: 

1. Tri sâ lam vic Phông Y t huyn Dakrông. Dja chi: Khóm II, thj ti4n 
Krông kiang, huyn Dakrông, tinh Quâng Trj. 

2. Tram Do kthng, thu nghim Lao Bâo. Dja chi: Thj trn Lao Bão, huyn 
Hrnng Hóa, tinh Quáng Trj. 

3. Khách sn Ngân H. Dja chi: Thj tr.n Ccra Tcing, huyn Vinh Linh, tinh 
Quãng Trj. 

4. Tru&ng Tiêu h9c và THCS Thanh An. Dja chi: Xã Thanh An, huyn 
Cam L, tinh Quáng Trj. 
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5. Phân hiu Di h9c Hu tai  Quâng Tr. Dja chi: Diiing Din Biên Phii, 
phix?iing Dông Lucing, thãnh phô Dông Ha, tinh Quãng Trj. 

Diu 2. T chirc thrc hiên. 

1. Giao B Chi huy Quân sr tinh diu phi, phi hçip vâi các ca quan, 
dan vj lien quan tiêp nMn  và to chirc cách ly dôi vâi nhüng ngithi phãi cách ly 
tp trung do djch Covid-19. 

2. Giao Sâ Y t Cong an tinh và các ca quan, dan vj lien quan h trçi thirc 
hin tot nhim vi tiêp nhn, each ly cOng dan. Báo dam các diêu kin sinh hoat 
thiêt yêu, co si trang bj y tê và nhân lirc cho cong tác each lY. 

Diu 3. Quy& dnh nay có hiu hrc k tr ngày k ban hành. 

Chánh Van phông UBND tinh; Giám d& SY t& Chi huy truOrng Bô Chi 
huy Quân sir tinh, Giám dôc Cong an tinh; Giám dôc Phân hiu Dai  hçc Hue tai 
Quãng Trj; Chü tjch UBND thânh phô Dông Ha, Chü tjch UBND các huyn: 
DakrOng, Hithng Hóa, Vinh Linh, Cam L; Thu truông các dan vj lien quan 
chju trách nhim thi hành Quyêt djnh nay.!. 

Ni nhin: 
-Nhudiu3; 
- TT.Tinh üy (b/c); 
- TT.HDND tinh (b/c); 
- Chü tich, các PCT; 
- TV. BCD phông chng Covid-19 tinh; 
- CPV, PVP; 
-Li.ruVT.VX. 
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