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UBND HUY N   M     N 

BCĐ PHÒNG, CHỐNG DỊCH 

COVID-19 
 

Số: 136/QĐ-B Đ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Cẩm Xuyên, ngày 24 tháng  8 năm 2021 

                      
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kết thúc thời gian áp dụng cách ly xã hội tại thị trấn Cẩm Xuyên  

theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ   
 

 

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 HUYỆN 
 

 

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; 

Căn cứ Quyết định số 447/QĐ-TTg ngày 01/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc công bố dịch Covid-19; 

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 đề nghị của Phòng Y tế, trên cơ sở đề xuất của Ban Chỉ đạo phòng, chống 

COVID-19 thị trấn Cẩm Xuyên tại Tờ trình số 04/TTr-BCĐ ngày 23/8/2021 về việc 

dừng thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ, 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Kết thúc thời gian áp dụng cách ly xã hội theo  hỉ thị 16/CT-TTg 

ngày 31/3/2020 của Thủ tướng  hính phủ trên địa bàn thị trấn  ẩm  uyên, huyện 

 ẩm  uyên, tỉnh Hà Tĩnh kể từ 16 giờ 30 phút, ngày 24/8/2021. 

 Tiếp tục áp dụng cách ly xã hội tại tổ liên gia số 1 thuộc tổ dân phố 1 gồm 37 

hộ, 128 nhân khẩu và tổ liên gia số 6 thuộc tổ dân phố 13 gồm 21 hộ, 64 nhân khẩu 

theo  hỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng  hính phủ cho đến khi có 

Quyết định tiếp theo. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện: 

Giao UBND thị trấn  ẩm  uyên chủ trì, phối hợp Công an huyện, Ban  hỉ 

huy Quân sự huyện,  Trung tâm   tế và các đơn vị liên quan d  b  các chốt kiểm 

soát trên địa bàn thị trấn  ẩm  uyên bảo đảm an ninh, an toàn, trật tự theo quy 

định; giữ nguyên các chốt kiểm soát tại tổ liên gia số 1 thuộc tổ dân phố 1 và tổ 
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liên gia số 6 thuộc tổ dân phố 13 để tiếp tục áp dụng cách ly xã hội theo  hỉ thị 

16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng  hính phủ.  

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ 16 giờ 30 phút, ngày 24/8/2021. 

Ban  hỉ đạo phòng, chống  OVID-19 huyện, Trưởng  ông an huyện,  hỉ 

huy trưởng Ban  hỉ huy Quân sự huyện, Giám đốc Trung tâm y tế,  hủ tịch 

UBND thị trấn  ẩm  uyên và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết 

định thi hành./. 
 

Nơi nhận: 

- B Đ phòng, chống  ovid-19 tỉnh; 

-  ở   tế; 

- Thường trực: Huyện ủy, HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Thành viên B ĐP D  ovid -19; 

-  BMTTQ và các đờn thể cấp huyện; 

-  ác phòng, ban, đơn vị cấp huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: B Đ. 

 

   TRƯỞNG  BAN 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

H  V n B nh 
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