ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN SƠN TRÀ

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

Số: 2992 /QĐ-UBND

Sơn Trà, ngày 28 tháng 07 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Dừng thiết lập vùng cách ly y tế để phòng, chống dịch COVID-19
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN SƠN TRÀ
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Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2019;
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Căn cứ Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19 tháng 06 năm 2020 của
Quốc hội khóa 14 về Thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ
chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng;
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Căn cứ Nghị định số 34/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 03 năm 2021 của
Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số
119/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức
mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển
thành phố Đà Nẵng;
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Căn cứ Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm số 03/2007/QH12 ngày 21
tháng 11 năm 2007;
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Căn cứ Nghị định 101/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 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;
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Căn cứ Quyết định số 3986/QĐ-BYT ngày 16 tháng 9 năm 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;

H

Căn cứ Công điện số 600/CĐ-BCĐ ngày 05 tháng 5 năm 2021 của Ban
chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc điều chỉnh thời gian
cách ly tập trung, thời gian quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung và xét
nghiệm phòng, chống dịch COVID-19 đối với các trường hợp cách ly tập trung;
Căn cứ Thông báo số 183/TB-VP ngày 08 tháng 5 năm 2021 của Văn
phòng UBND thành phố về Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Lê Trung Chinh tại cuộc
họp BCĐ ngày 08 tháng 5 năm 2021;
Căn cứ Quyết định số 2961/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2021 của
UBND quận Sơn Trà về việc Thiết lập vùng cách ly y tế tập trung để phòng,
chống dịch COVID-19;
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Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Y tế quận Sơn Trà tại Công văn số
861/YTST ngày 28 tháng 7 năm 2021 về việc đề nghị dừng thiết lập vùng cách ly
y tế để phòng chống dịch COVID-19.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Dừng thiết lập vùng cách ly y tế đối với khu vực trên địa bàn
phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng: Siêu thị Co.opmart Sơn
Trà, lô C2-12, Khu công nghiệp dịch vụ Thủy sản, đường Bình Than, phường
Thọ Quang.
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Thời gian dừng thiết lập vùng cách ly y tế: Bắt đầu từ 08 giờ 00 phút ngày
29 tháng 7 năm 2021.
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
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Điều 3. Chánh Văn phòng UBND quận, Thủ trưởng các phòng, ngành, cơ
quan, đơn vị, địa phương liên quan, các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo phòng,
chống dịch COVID-19 quận và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết
định thi hành./.
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- Như Điều 3;
- UBND TP (b/c);
- BCĐ phòng, chống dịch TP (b/c);
- Sở Y tế TP (phối hợp);
- TTQU, UBMTTQVN quận (b/c);
- CT, các PCT UBND quận;
- Công an quận;
- Điện lực Sơn Trà;
- UBND phường Thọ Quang;
- Siêu thi Co.opmart Sơn Trà;
- CPVP;
- Lưu: VT, YT,VP(Tuyết)23.
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Nơi nhận:

Huỳnh Văn Hùng

