
UBND HUYỆN NAM GIANG
BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG,

CHỐNG COVID-19

#SoKyHieuVanBan

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

#DiaDiemNgayBanHanh

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập cơ sở cách ly tập trung Trường PTDTNT THCS Nam Giang 

để phòng, chống dịch Covid-19

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO CẤP HUYỆN PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM 
ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI CỦA VI RÚTCORONA GÂY RA

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 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 Quyết định số 173/QĐ-TTg ngày 01/02/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc Công bố dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra;
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 158/QĐ-UBND ngày 07/02/2020 của UBND huyện 
Nam Giang v/v thành lập Ban Chỉ đạo cấp huyện phòng, chống dịch bệnh viêm 
đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra (Covid-19);

Căn cứ Quyết định số 500/QĐ-UBND ngày 06/5/2021 của UBND huyện 
Nam Giang về việc Kiện toàn Ban Chỉ đạo cấp huyền phòng, chống dịch bệnh 
Covid-19 huyện Nam Giang;

Theo đề nghị của Ban CHQS huyện tại Tờ trình số  890 /TTr-BCH ngày 
18/8/2021.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập cơ sở cách ly tập trung để thực hiện công tác phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 tại Trường PTDTNT THCS Nam Giang. Địa chỉ: thôn 
Dung, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam.

Điều 2. Thời gian thực hiện: Từ ngày 19/8/2021 cho đến khi công bố hết 
dịch bệnh Covid-19 hoặc có văn bản thay thế Quyết định này.

Điều 3. Giao cho Ban Chỉ huy quân sự huyện chủ trì, phối hợp với Công an 
huyện, Trung tâm y tế huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, Trường PTDTNT 
THCS Nam Giang và các đơn vị, địa phương liên quan tổ chức bàn giao, tiếp nhận 
cơ sở vật chất, chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ công tác cách ly tập trung 
theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.
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Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Thường trực và các 
Thành viên Ban Chỉ đạo cấp huyện phòng, chống dịch Covid-19, các đơn vị có tên 
tại Điều 3, các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- UBND tỉnh (bc);
- BCĐ phòng, chống Covid-19 tỉnh (bc);
- TT. Huyện ủy, HĐND (bc);
- TT. UBND huyện;
- BCĐ cấp huyện phòng, chống Covid-19;
- CPVP;
- VPTT BCĐ Covid-19
- Lưu: VT, BCĐ.  

TRƯỞNG BAN

#ChuKyLanhDao
CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
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