
  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 

Thôi sử dụng cơ sở làm khu cách ly tập trung 
 
 

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 về 

việc Quy định chi tiết thi hành một số điều điều 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 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại Công văn số 3159/BCH-
BCĐ và Công văn số 3161/BCH-BCĐ ngày 17/9/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thôi sử dụng các khu cách ly tập trung sau đây: 

1. Khách sạn Thái Anh. Địa chỉ: Xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong (Địa 

điểm cách ly y tế do người được cách ly tự nguyện chi trả). 

2. Bệnh viện Y học cổ truyền và phục hồi chức năng Quảng Trị. Địa chỉ: 

Thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh. 

Điều 2. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các huyện: Triệu 

Phong, Vĩnh Linh chủ trì, phối hợp các ngành liên quan thực hiện việc tiêu độc, 

khử trùng các cơ sở được sử dụng làm khu cách ly tập trung theo đúng quy định 

của Bộ Y tế trước khi trả lại cho các cơ quan, đơn vị quản lý. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự tỉnh; Giám 

đốc Công an tỉnh; Giám đốc các Sở Y tế, Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch UBND 

các huyện Triệu Phong, Vĩnh Linh; Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Chủ tịch, các PCT;  

- TV. BCĐ phòng chống Covid-19 tỉnh; 

- Lưu VT, VX. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 

 

 

 

Hoàng Nam 
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