UBND HUYỆN VĨNH TƯỜNG
BAN CHỈ ĐẠO PCDB
COVID-19

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vĩnh Tường, ngày 03 tháng 12 năm 2021

Số: 2338 /QĐ-BCĐ
QUYẾT ĐỊNH
V/v dừng hoạt động 04 chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19
tại các tuyến đường trọng yếu vào địa bàn huyện
TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC
PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 HUYỆN VĨNH TƯỜNG
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 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 các 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 1142/QĐ-BCĐ ngày 17/8/2021 của Ban Chỉ đạo
Phòng, chống dịch Covid-19 huyện Vĩnh Tường về việc thành lập 04 chốt kiểm
soát phòng, chống dịch bệnh trên các tuyến đường trọng yếu trên địa bàn huyện;
Xét đề nghị của Trưởng Công an huyện Vĩnh Tường.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Dừng hoạt động 04 chốt kiểm soát tại các tuyến đường trọng yếu
ra, vào địa bàn huyện.
Thời gian từ 13h00’ ngày 03/12/2021.
Điều 2. Các lực lượng tham gia tại 04 chốt đã hoàn thành nhiệm vụ trở về
đơn vị công tác từ ngày 03/12/2021.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị,
tổ chức, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch các xã, thị trấn và các cá nhân có liên
quan căn cứ Quyết định thi hành./.
Nơi nhận:
- TTHU, TT HĐND (B/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- BCĐ PCDB huyện;
- Các phòng, ban, ngành của huyện;
- BCĐ PCDB các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, CAH.
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