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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1509 /QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày18 tháng 7 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc điều chỉnh áp dụng biện pháp giãn cách xã hội
theo Chỉ thị số 15/CT-TTg sang thực hiện theo tinh thần Chỉ thị số 19/CT-TTg
của Thủ tướng Chính phủ để phòng, chống dịch Covid-19 đối với 02 xã:
Nghĩa Trung, Minh Đức, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG
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 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 447/QĐ-TTg ngày 01/04/2020 của Thủ tướng Chính phủ
về việc công bố dịch Covid-19;
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 Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc
tiếp tục áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới;
Căn cứ Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 01/02/2020 của UBND tỉnh về phòng,
chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra; Kế
hoạch số 81B/KH-UBND ngày 26/3/2021 của UBND tỉnh về kế hoạch điều chỉnh đáp
ứng với từng cấp độ dịch COVID-19 tỉnh Bắc Giang;
Căn cứ quyết định số 1403/QĐ-UBND ngày 14/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh
Bắc Giang về việc điều chỉnh áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số
15/CT-TTg sang thực hiện theo tinh thần Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính
phủ để phòng, chống dịch Covid-19 đối với 12 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Việt
Yên, tỉnh Bắc Giang;
Theo đề nghị của Sở Y tế Bắc Giang tại Tờ trình số 220/TTr-SYT ngày
18/7/2021.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Điều chỉnh việc áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số
15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ sang thực hiện theo tinh thần
Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục áp
dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới đối với 02 xã:
Nghĩa Trung, Minh Đức, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.
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- Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ hồi 06 giờ 00 phút ngày 19/7/2021 cho đến
khi có thông báo mới.
Điều 2. Giao Chủ tịch UBND huyện Việt Yên tổ chức triển khai việc điều chỉnh,
thiết lập các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo tinh thần Chỉ thị số 19/CTTTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ và bổ sung (nếu cần thiết) các biện
pháp khác phù hợp với điều kiện thực tế đối với 02 xã nêu tại Điều 1.
Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện,
thành phố và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi
hành Quyết định này./
Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH khu vực tỉnh Bắc Giang;
- Bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế;
- UBND tỉnh Bắc Ninh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ và các tổ chức CT-XH tỉnh;
- Các ban, cơ quan thuộc Tỉnh ủy;
- Các ban, cơ quan của HĐND tỉnh;
- Các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh;
- Các tổ chức xã hội nghề nghiệp tỉnh;
- Thành viên BCĐ và thường trực BCĐ tỉnh;
- Cơ quan báo chí Trung ương thường trú tại tỉnh;
- VP UBND tỉnh: LĐVP, TKCT, các phòng, đơn vị;
- Lưu: VT, KGVX.
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