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QUYET D!NH
Ap dung các blén phápcp bach phông, chng djch divó'i các khu vtrc có
nguy co cao lay nhiem COVID-19 tren da ban huyçn Phong Then
CHU TJCH UY BAN NHAN DAN TINH
Can ci Lut Td chic chInh quyn dja phiwng ngày 19 tháng 6 näm 2015,
Can ci Lut Phông, ch6ng bnh truyn nhilm ngày 21 tháng 1] nám 2007;
Can cz Nghj djnh 101/2010/ND-CF ngày 30 rháng 9 nám 2010 cza ChInh
phz quy djnh chi tiét thi hânh m5t so diéu cia Luçt PhOng, chO'ng bnh fruyn nhilm
ye áp dung bin pháp cách ly y té, cu'&ng chê cách ly y té' và ché'ng cl/c/i dc thu
trong thai gian Co d/ch,
Can cii' C/il thj sO' 15/CT-77'g ngày 27 tháng 3 nám 2020 cza Thu tithng
Chin/i phz v quyé't lit thtc hin dat cao diAm phOng, chO'ng djch COVID-19; Chi
thj sO' 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 nám 2020 cia Thi ttthng ChInh phi v thyv
hin các binpháp cá'p báchphOng, chO'ng dich COVJD-19,
Theo d nghj cza Ban Clii dgophOng, chO'ng dich CO VID-19 tinh.
QUYET DNH:
Biu 1. Ap ding các bin pháp cp bach phông, cMng djch di vói các khu virc
có nguy cc cao lay nhim COVTD-19 trén dja bàn huyn Phong Diên, thu sau:
1. Khoanh viing, phong tóa cách ly tm th?yi cim dan cii di.r&ng Dông Du (tr
ngâ ba Tinh 1 9 dn s6 nhà 236 dung Dông Du), thj trn Phong Diên tir 19 gi&
00 phüt ngây 09/8/2021 theo Chi th s 1 6/CT-TTg ngày 31 tháng 3 näm 2020 cüa
Thu ti.thng ChInh phü cho den khi có thông báo mri.
2. Thrc hin giân cách xã hi thj trn Phong Din, huyn Phong Din tü 7
gi& 00 phiit ngây 10/8/2021 theo Chi thj sé 1 5/CT-TTg ngày 27 tháng 3 nàm 2020
cüa Thu tung ChInh phü cho dn khi có thông báo mOi.
Diu 2. T chirc thirc hin
1. Sà Y t chü trI, hu&ng d.n UBND huyn Phong Din trin khai khn cp
các bin pháp ci th phông chng djch phü hcrp vài diêu kin thrc tê.
2. Cong an tinh chU tn, phM hcip vOi Si Y t, B Chi huy Quân sr tinh,
UBND huyn Phong Din Va CáC ngành lien quan thành l.p, b trI các Ch&, trm
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ki6 djch cô 1p các khu vrc trén tai các du mi giao thông dixäng b dam bão
phông, chng djch hiu qua.
3. Sâ Tài chInh tham mini UBND tinh h trq kinh phi dé UBND huyn
Phong Din trin khai cong tác phông, chng djch.
4. Si Thông tin và Truyn thông, Dài Phát thanh và Truyên hInh tinh, Báo
Thra Thién Hut, Cng thông tin din ti'r tinh thu&ng xuyên cp nh.t, dua thông tin
v tInh hInh djch bnh trên da bàn tinh d ngui dan bit, huâng l'rng tIch cvc
phOng, chng djch bnh COVID- 19.
5. UBND huyn Phong Din:
a) Chü dng lam vic v1i các s, ban ngânh lien quan khn trucmg xây dirng,
trin khai phixcmg an phong tOa tm thai các khu vrc trên dam bão khoanh vng,
khng ch, kim soát kjp thai djch bnh, han ch thp nht tInh trng lay Ian djch
bnh trong cong dng.
b) Chi dao Trung tam Y t huyn Phong Diên, UBND thl trn Phong Diên
thir&ng xuyên theo dôi, din bin s1rc khôe nhân dan trong khu virc cách Jy y t&
c) Báo cáo thung xuyên, kjp thai UBND tinh, Ban Chi dao phông, chng
dich COV•ID-19 tinh, Sâ Y t nhüng din bin bt thu&ng ye sirc khOe nhân dan,
nht là nhthig din bin lien quan dn djch bnh COVID-19.
d) Lam vic ci th vói Sà Cong thuung, các &m v kinh doanh 4n tãi, thrc
phm d có k hoch vn chuyn, cung d.p hang hóa, thijc phm, nhu yu phm
c.n thit, kp th&i phiic vi nhãn dan.
Diu 3. Quyt djnh nay có hiu 1irc k t1r ngày k.
Diu 4. Chánh Van phông Uy ban nhân dan tinh, Giám dc các Sà: Y t&
Tâi chInh, Cong thixcmg; Giám dc Cong an tinh; Chü tch UBND huyn Phong
Din; Thu trir&ng các ca quan, &Yn vj có lien quan, chju trách nhim thi hành
Quyt djnh nay.!.
Noi nhân:
- Nhz Diéu 4;
- 1TFU, U FIDND tinh;
- CT, cac PCT UBND tinh;
- Thành viên BCD COVID- 19 tinh;
- Các PCVP và các CV;
- Luu: VT, GD, VH.

