
                 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kết thúc biện pháp cách ly y tế phòng, chống dịch COVID - 19 

 tại khu dân cư liên quan đến ca bệnh nhiễm COVID - 19 trên địa bàn thị 

trấn Thất Khê, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn 

 

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG COVID - 19 HUYỆN 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007; 

Căn cứ Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30/9/2010 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm 

về áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù 

trong thời gian có dịch; 

Căn cứ Quyết định số 173/QĐ-TTg ngày 01/02/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút 

Corona gây ra; 

Căn cứ Quyết định số 904/QĐ-BYT ngày 16/3/2020 của Bộ Y tế về việc ban 

hành Sổ tay Hướng dẫn tổ chức thực hiện cách ly y tế vùng có dịch COVID - 19; 

Căn cứ Quyết định số 1123/QĐ-UBND, ngày 10/5/2021 của Chủ tịch 

UBND huyện về việc thiết lập vùng cách ly y tế tại khu dân cư liên quan đến ca 

bệnh nhiễm COVID - 19 trên địa bàn thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Kết thúc biện pháp cách ly y tế phòng, chống dịch COVID - 19 

tại khu dân cư liên quan đến ca bệnh nhiễm COVID - 19 huyện Tràng Định (Địa 

chỉ: tại Xóm Đạo, Khu I, thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn). 

Thời gian kết thúc cách ly y tế từ 20 giờ 30 phút, ngày 28/5/2021.  

Điều 2. UBND thị trấn Thất Khê có trách nhiệm tổ chức hoạt động trở lại 

bình thường theo chức năng, nhiệm vụ được giao ngay sau kết thúc cách ly y tế 

và tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID - 19 theo quy 

định của Bộ Y tế. 

Các lực lượng tham gia phối hợp thực hiện nhiệm vụ cách ly y tế tại khu 
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dân cư liên quan đến ca bệnh nhiễm COVID - 19 của huyện Tràng Định, tỉnh 

Lạng Sơn (Địa chỉ: tại Xóm Đạo, Khu I, thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định, 

tỉnh Lạng Sơn) hoàn thành nhiệm vụ kể từ khi tại Xóm Đạo, Khu I, thị trấn Thất 

Khê, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn kết thúc cách ly y tế. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện; Thủ trưởng các cơ 

quan: Trung tâm Y tế huyện; Công an huyện; Ban Chỉ huy quân sự huyện; Chủ 

tịch UBND thị trấn Thất Khê và các tổ chức, cá nhân tại Điều 1 chiụ trách 

nhiêṃ thi hành Quyết điṇh này./. 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- UBND tỉnh Lạng Sơn; 

- Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Các thành viên BCĐ COVID-19 huyện; 

- Văn phòng Huyện ủy; 

- Chánh, các Phó Chánh VP HĐND&UBND huyện;  

- Lưu: VT. 

TRƯỞNG BAN  

 

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Vũ Đức Thiện 
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