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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc chấm dứt thực hiện Quyết định số 2220/QĐ-UBND ngày 12/8/2020, 

Công văn số 4232/UBND-KGVX ngày 28/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh  

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM 

 

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 Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình 

hình mới; 

Căn cứ Thông báo số 309/TB-VPCP ngày 24/8/2020 và Thông báo số 

313/TB-VPCP ngày 29/8/2020 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ 

tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính chủ về 

phòng, chống dịch Covid-19;  

Căn cứ Chỉ thị số 56-CT/TU ngày 07/8/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; 

Theo tinh thần thống nhất của tập thể Ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc họp 

thường kỳ vào ngày 04/9/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Chấm dứt thực hiện Quyết định số 2220/QĐ-UBND ngày 

12/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tạm dừng các hoạt động để phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 và Công văn số 4232/UBND-KGVX ngày 

28/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện các biện pháp phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 cấp bách trong tình hình hiện nay trên phạm vi toàn 

tỉnh vào lúc 06 giờ 00 ngày 06/9/2020.  

Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo 

các ngành chức năng và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn 

sớm đưa các hoạt động của đời sống xã hội trở lại trạng thái “bình thường 

mới”; đảm bảo thực hiện mục tiêu kép, vừa sẵn sàng phòng, chống dịch bệnh 
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Covid-19, không được chủ quan, lơ là, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã 

hội theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 309/TB-VPCP 

ngày 24/8/2020 và Thông báo số 313/TB-VPCP ngày 29/8/2020 của Văn 

phòng Chính phủ; tiếp tục áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch cơ bản để 

mọi người dân trên địa bàn tỉnh chung sống an toàn, chiến đấu trường kỳ với 

đại dịch Covid-19 như: 

1. Đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, tại nơi công cộng và trên các phương 

tiện giao thông công cộng, dần hình thành nếp văn hóa này trong điều kiện có dịch 

bệnh; thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; hạn chế tụ 

tập đông người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; giữ khoảng cách an 

toàn khi tiếp xúc; khai báo y tế trên ứng dụng NCONI và cài đặt, sử dụng phần 

mềm truy vết Bluezone.  

2. Chủ động chuẩn bị kịch bản, phương án ứng phó với các tình huống dịch 

bệnh tại cơ sở y tế, cơ quan, trường học, chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, các 

cơ sở sản xuất, nhà máy, xí nghiệp, nhất là nơi có lượng lao động lớn. 

3. Sẵn sàng kích hoạt ngay các quy trình phòng chống dịch trong trường 

hợp xuất hiện ca bệnh dương tính với Covid-19 để khẩn trương, quyết liệt 

khoanh vùng gọn, dập dịch nhanh, kịp thời, không để lây lan rộng ra cộng đồng; 

mặt khác, có phương án duy trì, đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, 

Ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ 

quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- BCĐQG phòng, chống dịch Covid-19; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Y tế; 

- TTTU, TT HĐND, UBND tỉnh; 

- UBMTTQVN tỉnh; 

- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; 

- BTV huyện ủy, thị ủy, thành ủy; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Báo Quảng Nam, Đài PTTH Quảng Nam;  

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

- CPVP; 

- Lưu: VT, TH, NC, KGVX.  
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