
U' BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHA VIT NAM 
TINH QUANG TR! Dc Ip - Tij do - Hinh phóc 

Si: 96  /QD-UBND Quáng Trj, ngày  i'  tháng /' nám 2020 

QUYETJ3!NH 
Ve vice phe duyçt da  diem cach ly tp trung 

UY BAN NHAN DAN TiNH QUANG TR! 

Can ci:r Lut T chrc chInh quyn dja phuGng ngày 19/6/2015; 

Can cir Lut Phông, chng bnh truyn nhim ngày 21/11/2007; 

Can cr Nghj djnh s 101/2010/ND-CP ngày 30/9/2010 cüa ChInh phü v vic 
Quy djnh chi tiêt thi hành mt so diêu diêu Lut Phông, chông bnh truyên nhim 
ye áp dung bin pháp cách ly y té, cixOng ché each ly y tê vâ chng djch dc thu 
trong thxi gian Co djch; 

Thirc hin Chi thj s 13/CT-TTg ngày 11/03/2020 cüa ThCi. tuàng ChInh phü 
ye vic tiêp tic day manh  phOng, chông djch COVID-19 trong tInh hInh mâi; Thông 
báo so 1 02/TB-VPCP ngày 17/3/2020, Thông báo so 11 8/TB-VPCP ngày 
2 1/3/2020 ; Thông báo so 122/TB-VPCP ngày 24/3/2020 cüa Van phOng ChInh phü 
v kêt 1un cüa Thu tlxâng ChInh phU ti cuc hçp Thuing trirc ChInh phO ye 
phOng, chông djch COVID-19; 

Can cü Cong väns 790/BTL-HC ngày 25/3/2020 cüa Bô Ti.r 1nh Quân khu 
4 ye vic thông nhât diêu phôi, tiêp nhn, cách ly cong dan ttr các quôc gia, vüng 
lãnh thô nhp cánh ye Vit Nam trén dja bàn Quân khu theo kêt 1un cüa Thu twng 
ChInh phü; 

Xêt dê nghj cOa Bô Chi huy Quan s1r tinh tii Cong van s 1267/BCH-HC ngày 
31/3/2020, 

QUYET D!NH: 

Diu 1. Phê duyt dja dim cách ly tp sau day: 

Trurng Trung h9c phi thông Nguyn Hue. Dja chi: Khu ph 8, phuO'ng 3, thj 
xã Quãng Trj, tinh Quáng Trj. 

Diu 2. To chrc thuc hién. 

1. Giao Bô Chi huy Quân sir tinh diu phii, phi hçp vci các co quan, don vj 
lien quan tiêp nhn vâ to chirc cách ly dOi vâi nhrng ngthi phâi each ly tp trung do 
djch Covid-19. 

2. Giao Sâ Y té, Cong an tinh và các co quan, don vj lien quan h trçl thrc hin 
tot nhim vii tiépnhn, cách ly cong dan. Bâo dam các diêu kin sinh hoat  thiet yêu, 
co sâ trang bj y tê và nhân lirc cho cong tác cách ly. 



HoãngNam 

Diu 3. Quy& djnh nay có hiu 1?c  k tir ngày k. 

Chánh Van phông UBND tinh; Giám dc S Y t& Chi huy truàng B Chi huy 
Quân sr tinh, Giám dôc Cong an tinh; Chü tjch UBND thj xä Quáng Trj; Thu tnrông 
các ci quan, dan vj lien quan chju trách nhim thi hânh Quyêt djnh này./.. 

No'i n/zin: 
- Nhtr theu 3; 
- PCT IT Ha S Dông; 
- TV. BCD phông chong Covid-19 tinh; 
- Luu VT. VX. 

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