UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN BẢO LÂM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 20 /QĐ-UBND

Bảo Lâm, ngày 06 tháng 01 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc kết thúc cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 đối với
các hộ gia đình tại xóm Nặm Đang, xã Nam Cao, huyện Bảo Lâm
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN BẢO LÂM
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 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 và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch;
Căn cứ Quyết định số 3986/QĐ-BYT ngày 16/9/2020 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”;
Xét Tờ trình số 01/TTr-UBND ngày 06/01/2022 của UBND xã Nam Cao về
việc dỡ cách ly y tế đối với toàn bộ hộ gia đình tại xóm Nặm Đang, xã Nam Cao;
Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Y tế huyện.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Kết thúc cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 đối với các hộ gia
đình tại xóm Nặm Đang, xã Nam Cao, huyện Bảo Lâm (tại Quyết định số 2928/QĐUBND ngày 16/11/2021 của UBND huyện).
Thời gian kết thúc cách ly: Bắt đầu từ 08h00 phút, ngày 06/01/2022.
Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân xã Nam Cao tổ chức triển khai hiệu quả. Tiếp
tục chỉ đạo thực hiện việc phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng quy trình, quy
định hiện hành.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số
2928/QĐ-UBND ngày 16/11/2021 của UBND huyện Bảo Lâm.
Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Giám đốc Trung tâm Y tế
huyện, Chủ tịch UBND xã Nam Cao, thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch
Covid-19 huyện và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành
Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- TT. Huyện ủy (b/c);
- TT. HĐND huyện (b/c);
- CT, PCT UBND huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.
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