
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ SA ĐÉC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:    291  /QĐ-UBND-HC Sa Đéc, ngày  10   tháng 9 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc chấm dứt thời gian cách ly y tế đối với toàn bộ khu vực Phường 3, 

thành phố Sa Đéc 

 

   CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ SA ĐÉC 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và 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 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 Quyết định số 3986/QĐ-BYT ngày 16/9/2020 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”; 

         Căn cứ Quyết định số 233/QĐ-UBND-HC ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Ủy 

ban nhân dân Thành phố về việc tiếp tục thiết lập cách ly y tế đối với toàn bộ khu 

vực Phường 3, thành phố Sa Đéc để phòng, chống dịch COVID-19;  

        Căn cứ Kế hoạch số 152/KH-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân Thành phố về việc bảo vệ “vùng xanh” trong phòng, chống dịch Covid-

19 trên địa bàn thành phố Sa Đéc; 

       Xét đề nghị của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Phường 3 tại Công 

văn số 312/ĐN-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2021; 

     Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Y tế Thành phố. 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Chấm dứt thời gian cách ly y tế đối với toàn bộ khu vực Phường 3, 

thành phố Sa Đéc theo Quyết định số 233/QĐ-UBND-HC ngày 26 tháng 8 năm 2021 

của Ủy ban nhân dân Thành phố. 

- Thời gian chấm dứt cách ly y tế kể từ 22 giờ 00 phút ngày 10/9/2021. 
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Điều 2. Tổ chức thực hiện 

- Ủy ban nhân dân Phường 3 chủ trì phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan 

triển khai thực hiện.  

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường 3 căn cứ tình hình thực tế thiết lập 

“vùng xanh” những khu vực đã bảo đảm đủ điều kiện; theo dõi, rà soát, quyết 

định phong tỏa cục bộ những khu vực còn ca nhiễm Covid-19 trên địa bàn; bố 

trí các Tổ trực chốt và tuần tra, kiểm soát khu vực, bảo đảm không để các nguy 

cơ lây nhiễm Covid-19 xâm nhập, lây lan.  

- Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 Phường 3 tiếp tục phân công các 

thành viên hỗ trợ, giúp đỡ và yêu cầu người dân thực hiện nghiêm túc thông 

điệp 5K của Bộ Y tế, đảm bảo khoảng cách an toàn tiếp xúc và hạn chế giao lưu 

trong cộng đồng dân cư để phòng, chống dịch Covid-19 phát sinh trở lại. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Chỉ huy trưởng 

Ban Chỉ huy Quân sự Thành phố, Trưởng Công an Thành phố, Giám đốc Trung 

tâm Y tế Thành phố, Thủ trưởng các ban, ngành liên quan, các thành viên của 

Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 Thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

Phường 3 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- UBND Tỉnh (b/c); 

- TT.Thành ủy, TT HĐND Thành phố; 

- CT và PCT UBND Thành phố; 

- LĐ VP, các CV NC; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hon 
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