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 TỈNH LẠNG SƠN 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày       tháng 8 năm 2020 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thiết lập vùng cách ly y tế tại khu phố liên quan đến ca bệnh  

nhiễm COVID-19 trên địa bàn huyện Đình Lập 

 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 

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

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

Căn cứ Quyết định số 878/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ Y tế về việc 

ban hành “hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung phòng, chống dịch 

COVID-19”; 

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 Kế hoạch số 44/KH-BCĐ ngày 01/4/2020 của Ban Chỉ đạo phòng 

chống dịch COVID-19 tỉnh Lạng Sơn về thực hiện phương án cách ly phòng, 

chống dịch COVID-19 tại một khu dân cư trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;  

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 198/TTr-SYT ngày 04 tháng 

8 năm 2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thiết lập vùng cách ly y tế tại khu 7, thị trấn Đình Lập, huyện 

Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn để thực hiện các biện pháp cách ly y tế, phòng chống 

dịch COVID-19; thời gian cách ly từ hồi 00 giờ  ngày  05 tháng 8 năm 2020 đến 

khi Chủ tịch UBND tỉnh công bố hết ca bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện 

Đình Lập. 

 Điều 2. Giao Chủ tịch UBND huyện Đình Lập tổ chức triển khai các hoạt 

động cách ly tại khu 7, thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập và tiến hành cách ly y 

tế đối với các địa bàn có liên quan đến ca bệnh đảm bảo an toàn, đúng quy định  

và Kế hoạch số 44/KH-BCĐ ngày 01/4/2020 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch 

COVID-19 tỉnh Lạng Sơn. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, 

ngành tỉnh; Uỷ ban MTTQVN tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy; 

- Lãnh đạo HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Thành viên BCĐPCD COVID-19 tỉnh;  

- C,PVP UBND tỉnh,  

  các phòng CM, TT THCB; 

- Lưu: VT, KGVX.       

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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