
 

 

 ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TỈNH QUẢNG TRỊ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

  Số:         /QĐ-UBND   Quảng Trị, ngày       tháng      năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v Áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch đối với các khu vực  

có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn thành phố Đông Hà 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ 

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

Căn cứ 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; 

Theo đề nghị của Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh; đề nghị của 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Đông Hà tại Tờ trình số 29/TTr-

BCĐ ngày 18/9/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch đối với các khu 

vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn thành phố Đông Hà như sau: 

I. Cách ly y tế đối với các địa điểm sau: 

1. Khu vực 342 hộ dân thuộc Khu phố 2, Phường 1 cụ thể như sau: 

- Từ nhà thờ họ Phạm Thế Tộc đến cuối đường Đinh Tiên Hoàng (nơi tiếp giáp 

đường Bùi Dục Tài). 

- Kiệt số 10 Hai Bà Trưng từ nhà số 10/10 đến hết kiệt.  

- Đường Phan Bội Châu gồm 17 hộ bên trái từ nhà số 05 đến số nhà 37. 

- Kiệt 35 Phan Bội Châu. 

- Đường Bùi Dục Tài bên số lẻ từ nhà số 01 đến tiếp giáp đường Bà Triệu. 

- Đường Bà Triệu từ nhà số 01 đến nhà số 29. 

2. Khu vực đường Phan Bội Châu gồm 07 hộ dân bên số chẵn từ nhà số 02 đến 

nhà số 14 thuộc khu phố 1, Phường 1, thành phố Đông Hà. 

3. Khu vực gồm 11 hộ dân từ nhà số 281 - 287 và từ số 196 - 182 Lê Duẩn, 

phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà. 
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4. Khu vực gồm 14 hộ dân, 3 phòng trọ từ nhà ông Lê Anh Sơn đến nhà ông 

Bùi Văn Sỏi đến nhà ông Lê Chí Tĩnh kiệt 200 Hàm Nghi, Phường 5,  thành phố 

Đông Hà. 

5. Khu vực gồm 10 hộ từ nhà số 75 - 93 Quốc Lộ 9 và 05 hộ đường Hồ Xuân 

Lưu, phường 5, thành phố Đông Hà. 

6. Khu vực gồm 28 hộ dân kiệt 16 và 04 hộ kiệt 22 đường Đoàn Thị Điểm, 12 

hộ kiệt 12 đường Bà Huyện Thanh Quan, khu phố Lương An, phường Đông Lễ, 

thành phố Đông Hà. 

II. Phong tỏa: Nhà thuốc Tuấn Hà, số 118 Hàm Nghi, Phường 5, thành phố 

Đông Hà. 

Thời gian thực hiện cách ly y tế, phong tỏa: Bắt đầu từ 23h00 ngày 18/9/2021 

cho đến khi có thông báo mới. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Y tế hướng dẫn UBND thành phố Đông Hà triển khai khẩn cấp các biện 

pháp phòng, chống dịch phù hợp với điều kiện thực tế. 

2. UBND thành phố Đông Hà: 

- Chủ động phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan khẩn trương triển 

khai cách ly y tế các khu vực trên đảm bảo khống chế, kiểm soát kịp thời dịch bệnh, 

hạn chế thấp nhất tình trạng lây lan trong cộng đồng. 

- Phối hợp Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh khẩn trương triển khai 

các biện pháp phòng, chống dịch cần thiết tại các địa điểm khác có nguy cơ cao. 

- Báo cáo UBND tỉnh, BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh những nội dung 

vượt thẩm quyền. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ 23h00 ngày 18/9/2021. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Y tế, Tài chính, Công 

Thương; Giám đốc Công an tỉnh; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Chủ tịch 

UBND thành phố Đông Hà; Thủ trưởng các cơ quan, địa phương, cá nhân liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

 

Nơi nhận:  KT. CHỦ TỊCH  

- Như Điều 3;  PHÓ CHỦ TỊCH 
- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- TV BCĐ phòng chống dịch Covid-19 tỉnh; 

- Thành ủy thành phố Đông Hà; 

- Lưu: VT, VX. 

 

 

  Hoàng Nam 
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