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QUYẾT ĐỊNH
Về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid - 19  

trên địa bàn huyện Đại Lộc trong tình hình mới

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐẠI LỘC

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 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;

Căn cứ Quyết định số 80/QĐ-BCĐ ngày 17/6/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, 
chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Quảng Nam về Ban hành Phương án Thực hiện các 
biện pháp hành chính trong phòng chống dịch bệnh COVID -19 theo  từng cấp độ 
phù hợp với tình tình thực tế trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Công văn số 4596/UBND-KGVX ngày 22/7/2021 của UBND tỉnh 
Quảng Nam về việc tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống 
dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh;

Theo đề nghị của Trung tâm Y tế huyện.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 trên địa 
bàn huyện Đại Lộc trong tình hình mới:

1. Cho phép các hoạt động trên địa bàn huyện Đại Lộc được hoạt động bình 
thường (trừ những hoạt động quy định tại khoản 2, Điều 1 Quyết định này). Yêu 
cầu các hoạt động được cho phép phải đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch 
theo quy định, nhất là thực hiện nghiêm yêu cầu 5K (Khẩu trang - Khử khuẩn - 
Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế).

2. Tiếp tục thực hiện tạm dừng các cơ sở kinh doanh không thiết yếu: 
Karaoke, massage, internet, trò chơi điện tử cho đến khi có thông báo mới.

Điều 2. Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện; Thủ trưởng các Phòng, 
ban, ngành; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá
nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.



Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay cho Quyết định số 
1237/QĐ-UBND ngày 26/9/2021 của UBND huyện./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- TT Huyện ủy, HĐND, UBND huyện;
- Các cơ quan, ban, ngành, MT, đoàn thể;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

#ChuKyLanhDao
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