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QUYET D!NH A . .A . Ve viçc dieu chinh d!a  diem each fy t*p trung 

UY BAN NHAN DAN T!NH QUANG TRI 

Can ciLuit Tchic chmnh quyJn djaphtco'ngngày 19/6/2015; 

Can cz Luç2t Phông, chng bnh truyn nhilm ngày 21/11/2007; 

Gàn c& Nghj dinh sá 101/2010/ND- CP ngày 30/9/2010 cia GhInh phz v vic 
Quy djnh chi tiêt thi hành mç$t so diêu diêuLu4t Phông, chóng bnh truyén nhiém ye 
áp dyng bin pháp cách ly y tê, cw6ng chê cách ly y té và chong djch dc thu trong 
th&i gian có djch, 

Thrc hiçn Chi thj so' 13/CT-7Tg ngày 11/03/2020 cia Thz tithng ChInh phz 
ye vic tiêp tyc day mçrnh phông, chOng djch CO VJD-19 trong tInh hlnh mói; Chi thi 
15/C T-TTCP ngày 2 7/3/2020 và Chi thf 16/C T-TTg ngày 01/4/2020 cia Tht tithng 
ChInh phi ye vic quyêt liçt thy'c hin dçrt cao diem và các bin pháp cap bach 
phông, chOngc4ch Covid-19. 

Can cü Cong van sO' 790/B TL-HC ngày 25/3/202 0 cüa Bó Tu- lnh Quán khu 
4 ye vic thông nhát diêu phOi, tiêp nhn, cách ly cOng dan tIi các quôc gia, viing 
lânh thô nh2p cánh ye Viêt Nam trên dia bàn Quán khu theo két luçn cia Thi tuáng 
Chinh phi 

Xét d nghj cia Bó Chi huy Quan sir tinh tgi C'óng van so' 1419/B C'H-HC ngày 
14/4/2020; dê nghj cta UBND huyçn Triu Phong tgi Ta trInh sO 1057/7Tr-UBND 
ngày 3 1/3/2020. 

QUYET DLNH: 

Diu 1. Diu chinh dim cách ly tp trung tü Trithng Tiu h9c Triu Thucing 
sang Nba thi dâu Trung tam Van hóa Thông tin - The diic The thao huyn Triu 
Phong. Dja chi: 180 Lé Duân, thj trân Ai Tfr, huyn Triu Phong, tinh Quãng Trj. 

D,eu 2. To chuc thi.rc hien. 

1. Giao B Chi huy Quãn sir tinh diu phi, phi hqp vi các cci quan, dan vj 
lien quan tiêp nhn và to chirc cách ly dOi vi nhttng ngithi phãi cách ly tp trung do 
dich Covid-19. 

2. Giao Si Y t, Cong an tinh và các cci quan, dan vj lien quan M trçi thirc hin 
tot nhirn vii tiêp nh.n, each ly cOng dan. Bão dam các diêu kin sinh hot thiêt yêu, 
cci sâ trang bj y tê vâ nhãn 1irc cho cong tác cách ly. 



TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU T!CH 

CHU TICH)  

Diu 3. Quyt djnh nay có hiu lirc k ti ngày k. 

Chánb Van phôn UBND tinh; Giám dc S Y t Chi buy trtxâng B Chi buy 
Quân sir tinh, Giám dôc Cong an tinb; Chü tjch UBND huyn Triu Phong; Thu 
tnràng các ca quan, dan vj lien quan chju trách nhim thi hãnh Quyet djnh nây.I. 

Noi n/i/in: 
-Nhtrdiu3; 
- PCT IT Ha S Dông; 
- TV. BCD phông chông Covid-19 tinh; 
- Li.ru VT. VX. 

2 


	Page 1
	Page 2

		2020-04-15T08:38:47+0700
	Việt Nam
	Ủy ban Nhân dân tỉnh<ubndtinh@quangtri.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




