
TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU TjCH 

CHU TICH 

S5Ping 

UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
TINH QUANG TRJ Dc1p-Tirdo-Hnh  phiic  

S& Q2357QD-UBND Quáng Tn, ngày44 rháng e nám 2020 

QUYET DIN!! 
V/v Do' bO phong tôa tm thô'i khu vic: TAng 6, Tôa nhà G, 

Bnh vin Pa kboa flnh Quãng Trj 

UY BAN NHAN DAN TINT! QUANG TRj 

Can c& Lut Td ch&c chInh quyn djaphuong ngày 19/6/2015; 
C'án cz Lutphông, chng bnh truyn nhiêm ngày 21111/2007,' 
Cán cii- Nghj djnh sá 101/2010/ND-GP ngày 30/9/2010 cza chInh phz Quy 

djnh chi tiêt thi hành mt so diêu diéuLut Phông, chóng bnh truyên nhiêm ye áp 
dyng bin pháp cách ly y tê, ctthng ché each ly y tê và chông djch dc thi trong th&i 
gian có djch; 

Can c& Id hoQch s1 1268/KH-UBND ngày 26/3/2020 cza UBND tinh v dáp 
z-ng wfji tt'fng cap dç5 djch bnh viêm dw&ng ho hap cap do chüng mái vi rzt Corona 
gay ra (Govid-19,); 

Can cz- Quyê't djnh sc4 2198/QD-UBND ngày 09/8/2020 v vic phong tóa tgm 
thai các khu vwc có nguy cci cao lay nhiêm Covid-19 trên d/a bàn TP DOng Ha; 

Can ct tInh hInh djch C'ovid-19 trên dja bàn tin/i hin nay và theo de nghj cza 
Giám dOc Sà Y té tgi Ta trInhsô 290/7Tr-SYT ngày 2 1/8/2020. 

QUYET DINT!: 

Diu 1. D& bó phong tôa tam  thôi khu vlrc: T.ng 6, Tôa nhà G, Bnh vin Pa 
khoa tinh Quãng Trj. Thôi gian thrc hin: Ti'r 16 gi 00 ngày 2 1/8/2020. 

Diu 2. Sâ Y t chü tn, phi hçxp vài Bnh vin Pa khoa tinh thrc hin vic 
tiéu dôc, khir trüng truóc khi dua khu vrc Tang 6, Tôa nhà G vào hoat ng trO laj 

theo dung quy djnh cüa Bô Y tê; 

Diu 3. Quyt djnh nay có hiu Ic k tir ngày k. 

Chánh Van phông UBND tinh, Giám dc các Sâ: Y t, Tài chInh, Cong 
Thi.rcmg; Giám dôc Cong an tinh; Chü tjch UBND thành phô Pang Ha; Giám dôc 
Bnh vin Pa khoa tinh; Thu tnr&ng các Ca quan, dan vj lien quan chju trách nhim 
thi hânh Quyêt djnh nay.!. . 

Noinh?In: 
-Nhudieu 3; 
- Chü tjch, các PCT UBND tinh; 
- TV. BCD phông, chng djch Covid-19 tinh; 
-LtruVT.VX.i 
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