ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHƯỜNG DUYÊN HẢI
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 92 /QĐ - UBND

Duyên Hải, ngày 23 tháng 06 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
V/v Bổ sung phong toả tạm thời khu vực đường Nguyễn Đức Cảnh
có nguy cơ cao lây nhiễm CoVid-19, thuộc Tổ 8, phường Duyên Hải
ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG DUYÊN HẢI
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 237/QĐ-BYT ngày 31/01/2020 của Bộ trưởng Bộ
Y tế ban hành Kế hoạch đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp
cấp do chủng mới của vi rút Corona (CoVid-19);
Căn cứ phương án số: 41/PA-BCĐ ngày 01/02/2021 của Ban chỉ đạo
phòng chống dịch CoVid-19 tỉnh Lào Cai phương án Đáp ứng với các cấp độ
dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới năm 2021;
Căn cứ theo Thông báo số 44/TB-VP.UBND ngày 19/6/2021 của UBND
thành phố Lào Cai về Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp
triển khai các hoạt động khẩn cấp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa
bàn thành phố Lào Cai;
Xét đề nghị của Thường trực BCĐ phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm
phường Duyên Hải.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phong toả tạm thời khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm CoVid19 tại đoạn đường Nguyễn Đức Cảnh, gồm từ số nhà 082 đến số nhà 114, thuộc,
Tổ 8, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, cụ thể như sau:
1. Thực hiện các biện pháp khẩn cấp về phòng, chống dịch theo quy định của
Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007 và triển khai ngay các hoạt
động tại phương án số: 41/PA-BCĐ ngày 01/02/2021 của Ban chỉ đạo phòng chống
dịch CoVid-19 tỉnh Lào Cai, phương án số 25/PA- BCĐ ngày 26/8/2020 phương án
cách ly y tế vùng có dịch CoVid-19 trên địa bàn thành phố Lào Cai (trừ hoạt động
điều trị) khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao
- Phạm vi: Phong toả tạm thời khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm CoVid19 tại đoạn đường Nguyễn Đức Cảnh, gồm từ số nhà 082 đến số nhà 114, thuộc
Tổ 8, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai.

- Thời gian thực hiện: 21 ngày, từ 13giờ 00’ ngày 23/6/2021.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Trạm Y tế phường: chủ trì, hướng dẫn khu dân cư Nguyễn Đức Cảnh
triển khai khẩn cấp các biện pháp cụ thể phòng chống dịch phù hợp với điều
kiện thực tiễn. Thường xuyên theo dõi diễn biến sức khỏe cho công dân trong
khuôn viên phong toả tạm thời khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm CoVid-19
từ số nhà 082 đến số nhà 114, thuộc Tổ 8, phường Duyên Hải, thành phố Lào
Cai. Tổng hợp báo cáo về Văn phòng UBND phường, TTYT thành phố những
diễn biến bất thường về sức khỏe của công dân trong khu vực phong tỏa, nhất
là những diễn biến liên quan đến dịch bệnh Covid 19.
2. Công an Phường chủ trì, phối hợp với Trạm y tế, Ban bảo vệ dân phố,
Ban chỉ huy quân sự phường và các đơn vị liên quan thành lập, bố trí chốt, trạm
kiểm dịch cô lập khu vực phong toả tạm thời tại đường Nguyễn Đức Cảnh, từ
số nhà 082 đến số nhà 114 thuộc Tổ 8, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai
tại các đầu mối giao thông đảm bảo phòng, chống dịch hiệu quả.
3. Công chức Tài chính- Kế hoạch: Tham mưu Ủy ban nhân dân phường hỗ trợ
kinh phí để triển khai công tác phòng, chống dịch.
4. Công chức văn phòng thống kê, công chức VH-XH: Tham mưu cho
UBND phường cập nhật số liệu báo cáo thường xuyên, kịp thời về UBND thành
phố, BCĐ thành phố.
Điều 3. Công chức Văn phòng HĐND&UBND, Trưởng Công an
phường; Trạm y tế, Công chức Tài chính - Kế toán và các đơn vị, cá nhân có
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT TU, HĐND tỉnh;
- TT TU –HĐND TP
- Lãnh đạo UBND;
- Lãnh đạo Vp;
- Lưu: VT
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