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QUYẾT ĐỊNH
Về việc thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 

27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn toàn huyện (trừ các địa 
phương, khu vực đang thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg 

ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và các khu vực cách ly y tế)

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 Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ 
về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19;

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;

Căn cứ tình hình thực tế trên địa bàn huyện.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 
27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ kể từ 00h00 ngày 20/8/2021 trên phạm vi 
toàn huyện (trừ các địa phương, khu vực đang thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ 
thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và các khu vực 
cách ly y tế).

Điều 2. Áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người để phòng, chống 
dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Đại Lộc kể từ 00 giờ 00 phút ngày 
20/8/2021, cụ thể như sau:



1. Dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người trong
01 phòng của công sở, trường học, bệnh viện; tập trung trên 10 người ngoài 
phạm vi công sở, trường học, bệnh viện. Trường hợp cần thiết tổ chức các hoạt 
động quan trọng tập trung trên 20 người trong 01 phòng của công sở, trường 
học, bệnh viện thì phải được Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 
huyện thống nhất bằng văn bản. 

2. Dừng hoạt động của các khu vui chơi, giải trí; internet công cộng, trò 
chơi điện tử; karaoke, massage. Dừng hoạt động văn hóa, lễ hội, hội thi, hội 
diễn, triển lãm; thể dục, thể thao, thể hình (bao gồm cả gym, yoga, bida); cơ sở 
làm đẹp, thẩm mỹ, quán cắt tóc.

3. Dừng hoạt động các cơ sở giáo dục và đào tạo, các trung tâm tin học, 
ngoại ngữ, giáo dục kỹ năng sống, dạy thêm, học thêm.

4. Dừng hoạt động tại các nhà hàng, quán ăn, uống các loại (được bán 
hàng qua mạng, bán hàng mang đi) và phải đóng cửa từ sau 21h hàng ngày.

Điều 3. Yêu cầu đối với người dân:
1. Ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết, như: mua 

lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, khám chữa bệnh, tiêm chủng và các 
trường hợp khẩn cấp khác; đi công tác công vụ, làm việc tại cơ quan, công sở, 
làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết 
yếu được phép hoạt động. Thực hiện nghiêm yêu cầu 5K, giữ khoảng cách tối 
thiểu 2m khi giao tiếp, không tụ tập trên 10 người ngoài phạm vi công sở, 
trường học, bệnh viện; hạn chế tối đa ra đường sau 21h00 hàng ngày nếu không 
có lý do chính đáng. Khuyến khích sử dụng thương mại điện tử, mua hàng qua 
điện thoại và giao hàng tại nhà.

2. Thực hiện khai báo y tế trên website www.tokhaiyte.vn hoặc ứng dụng 
Vietnam Health Declaration, Ncovi, Bluezone. Liên hệ ngay với chính quyền 
địa phương, cơ sở y tế nơi gần nhất khi xuất hiện triệu chứng sốt, ho, khó thở, 
mất vị giác...

3. Quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ: "mỗi 
người dân phải là 1 chiến sĩ, mỗi gia đình là 1 pháo đài, chung tay chống dịch"; 
nâng cao ý thức và trách nhiệm của mỗi người dân trong công tác phòng chống 
dịch, để cùng cộng đồng, chính quyền các cấp quyết tâm kiểm soát, ngăn chặn 
dịch bệnh.

Điều 4. Yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, hội, đoàn thể và UBND các 
xã, thị trấn:

1. Khẩn trương tuyên truyền về nội dung Quyết định này để nhân dân 
biết, thực hiện nghiêm túc.

2. Xác định nhiệm vụ phòng chống dịch là cấp bách hàng đầu; dừng tất cả 
các cuộc họp chưa cấp thiết; trao đổi giải quyết công việc qua các phương tiện 
truyền thông, khuyến khích tổ chức họp trực tuyến.



3. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện, kịp thời xử lý nghiêm 
các tổ chức, cá nhân không chấp hành quy định tạm dừng nêu tại Điều 2 Quyết 
định này.

Điều 5. 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 thay thế cho Quyết định số 1156/QĐ-UBND ngày 
13/8/2021 của UBND huyện./.

Nơi nhận:
- BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh;
- Như Điều 5;
- 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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