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Kỳ Anh, ngày 04 tháng 3 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Phương án Đảm bảo các điều kiện cách ly đối với người nước ngoài, công 

dân Việt Nam trở về từ Trung Quốc, Hàn Quốc và các vùng có dịch đến 

 địa bàn huyện Kỳ Anh để phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 

 

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH  

 COVID-19 HUYỆN KỲ ANH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

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 Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 25/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy 

mạnh phòng, chống dịch Covid-19; 

Căn cứ Quyết định số 344/QĐ-BYT ngày 07/02/2020 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn 

cách ly y tế tập trung phòng, chống dịch Covid-19; 

Căn cứ Văn bản số 621/UBND-VX1 ngày 07/02/2020 của UBND tỉnh về việc thực 

hiện khẩn cấp một số nội dung để đối phó với diễn biến mới của bệnh do Covid-19 gây ra; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Y tế huyện (sau khi được sự thống nhất của các 

phòng, ngành liên quan), 
 

QUYẾT ĐỊNH 
 

 Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Phương án “Đảm bảo các điều kiện 

cách ly đối với người nước ngoài, công dân Việt Nam trở về từ Trung Quốc, Hàn Quốc 

và các vùng có dịch đến địa bàn huyện Kỳ Anh để phòng, chống dịch bệnh Covid – 19”. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. 

Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện; Trưởng phòng Y tế; Giám đốc: Trung 

tâm Y tế huyện và Thủ trưởng các phòng, ban, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các xã 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (báo cáo);  
- Sở Y tế (báo cáo);  
- TT Huyện uỷ, HĐND huyện;  
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;  
- Các phòng, ban, đơn vị có liên quan; 
- Thành viên Ban Chỉ đạo PCD;  
- UBND các xã;  
- Trạm Y tế các xã; 
- Lưu: BCĐ. 

 TRƯỞNG BAN  

 

 

 

 
CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Bùi Quang Hoàn 
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