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QUYẾT ĐỊNH 

 Về việc áp dụng biện pháp giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố Sa Đéc 

theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ  

để phòng, chống dịch COVID-19 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ SA ĐÉC 

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

Căn cứ 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; 

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007; 

Căn cứ Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27  tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19; 

Căn cứ Thông báo số 757-TB/TU ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch 

COVID-19 trên địa bàn Tỉnh trong tình hình mới; 

Căn cứ Kế hoạch số 294/KH-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2021 của 

UBND Tỉnh về việc thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm 

soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn Tỉnh; 

Theo đề nghị của Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 Thành phố. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Áp dụng biện pháp giãn cách xã hội trên phạm vi toàn thành phố 

Sa Đéc theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

để phòng, chống dịch Covid-19 bắt đầu từ 00 giờ ngày 01 tháng 10 năm 2021 

cho đến khi có thông báo mới. 

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Thành phố, Thủ trưởng các 

ban, ngành Thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường căn cứ chức 

năng, nhiệm vụ được giao, phạm vi quản lý khẩn trương triển khai thực hiện 

theo tinh thần Kế hoạch số 180/KH-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2021 của Uỷ 

ban nhân dân Thành phố về việc thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh 

hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố. 



 

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Thành 

phố, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Thành phố, Thủ trưởng các ban, 

ngành Thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./.  

Nơi nhận:               CHỦ TỊCH 

- Như Điều 3; 

- UBND tỉnh; 

- Sở Y tế; 

- TT/TU, TT/HĐND Thành phố; 

- UBMTTQ và các đoàn thể Thành phố; 

- CT và PCT UBND Thành phố;  

- LĐVP; 

- Lưu VT, NC.                                 Nguyễn Văn Hon                                   
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