
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM 
THI XA C!A  LO Thc 1p - Tiy do -  Hinh phtc  

S: /QD-UBND Ct'ca Lô, ngày tháng 9 nárn 2021 

QUYET DNH 
Vê vic diu chinh áp diing bin pháp 

phông, chông djch COVID-19 thj xã Cüa Lô 

UY BAN NHAN DAN TH XA CU'A LO 

Can ct' Lut Td chc ChInh quyn dja phucing ngày 19/6/2015, Luát sz'a 

di b sung m5t so' diu cia Lut TO' cht'c ChInh phii và Lut To cht'c chmnh 
quyên djaphu'o'ng ngày 22/]1/2019, 

Can ct' LutphOng, chng bnh truyn nhiém ngày 21/1 1/2007, 
Can cz' Chi thj sO' 16/C T-TTg ngày 3 1/3/2020 cia Thi't tithng ChInh phi vJ 

viçc thrc hin các bin pháp cap bach phOng, chO'ng dfch  CO VID- 19; Chi th/ so 

]5/CT-TTg ngày 2 7/3/2020 cña Thz tzmg ChInh phi v quyOt lit thcc hin dQt 
cao dkm phông, chng dich COVID-19, 

Can cii' Quyê't djnh sO' 3986/QD-BYT ngày 16/9/2020 cta Bó tru'àng B5 Y 
t vé vic ban hành "Sá tay I-Jteàng dan tá chtc thc hin cách ly y t viing cO 
djch COVID-19"; 

Can ct Quyé't djnh sO' 30/2017/QD-UBND ngày 23/02/2017 cia UBND 
tz'nh Ngh An ye' vic ban hành quy djnh phdn cOng, phán cOp, tO cha'c bó may 
cOn bó, cOng chic, viên chtc tinh Ngh An, 

Can ct' COng vOn 4600/UBND-BC'D ngOy 6/7/2021 cOa Ban clii dçio 

phOng, chng dfch  COVID-19 vé vic tOng cu'àng cOng tOc quOn 1 ngtcOi ira ye 
ti'c viing djch, tO cha'c cOch iy y té' trong phOng, chO'ng d/ch COVID-19 trên d/a 
bàn tinh; 

Theo d nghj cza Trung tOrn Chi huy phOng, chO'ng dfch  CO VID- 19 th/ xa 

Ct'i'a LO vO Tru'OngphOng Y te' ilif xà, 

QUYET DINH: 
Diu 1. Thiêt 1p khu cách ly xä hi theo Chi thj s 16/CT-TTg ngày 

31/3/2020 cüa Thii tung ChInh phü v vic thrc hin các bin pháp cap bach 
phông, chng djch COVID-19 di vâi: Toàn dja bàn phuông Nghi Hãi và Khéi 
4 - phumg Nghi Hôa. 

-Thit 1p khu each ly xã hi theo Chi thj s 15/CT-hg ngày 27/3/2020 
cüa Thu ti.rng ChInh phü v quy& 1it thixc hin dçit cao diem phông, chông 
djch COVID-19 d& vi các khM: 1,2,3 và 5 thuc phumg Nghi HOa. 

Thô'i gian thire hin: Kê tir 19h00' ngày 30/9/2021. 



TM. IJY BAN NHAN DAN 
CHU ICH 

Diêu 2. Giao Ban chi d?o,  Trung tam Chi huy phông, chng djch COVID-
19, UBND phumg Nghi Hôa, Nghi Hâi to chirc triên khai thirc hin dam bão 
ding quy djnh trong cOng tác phông, chng djch COVID-19. 

Cong an thj xã, Ban CHQS thj xã, PhOng Y té, Trung tam Y tê và các 
phông, ban, dan vj lien quan can cir chirc nàng nhirn vit t chüc chi do, hu'óng 
dn, phi hçp trin kkiai thirc hin. 

Diêu 3. Quyt djnh nay có hiu !irc kê tr ngày k2. 
Chánh Van phông HDND - UBND thj xa, Tru'&ng các phông, ban, ngành, 

don vj lien quan, Chü tjch UBND phithng Nghi Hôa vâ Nghi Hâi chju trách 
nhim thi hành Quyt djnh náy.-t 

7S./0 j n/ian: 
- Nhu diêu 3; 
- UBND tinh; 
- BCD, Trung tarn CHPC dc1i COVI-19 tinh 
- So Y té (b/c); 
- TT Thi Oy, TT HDND (b/c); 
- BCD, Trung tarn CHPC djch COVI-19 thi xã; 
- Chi.i tjch, các PCT UBND thi x; 
- UBND các phwmg; 
- Luu VT - YT> Doñn Tiên Dung 
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