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Châu Phú, ngày  24 tháng 7 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc dỡ bỏ vùng cách ly y tế phòng, chống dịch Covid-19 theo  

Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/03/2020 tại xã Bình Mỹ, Bình Long và thu gọn 

vùng cách ly y tế trên địa bàn xã Bình Chánh, huyện Châu Phú  

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU PHÚ 

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 22/11/2019;  

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 01/4/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc công bố dịch Covid-19;  

Căn cứ Quyết định số 904/QĐ-BYT ngày 16/3/2020 của Bộ Y tế về việc ban 

hành hướng dẫn tổ chức thực hiện cách ly y tế vùng có dịch Covid-19;  

Căn cứ Quyết định số 2686/QĐ-BCĐQG ngày 31/05/2021 của Ban Chỉ đạo 

Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 về việc ban hành “Quy định đánh giá mức 

độ nguy cơ và các biện pháp hành chính tương ứng trong phòng, chống dịch 

Covid-19; 

Căn cứ Quyết định số 2034/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của UBND huyện 

Châu Phú về việc thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 

31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Châu Phú 

Căn cứ Quyết định số 2046/QĐ-UBND ngày 11/7/2021 của UBND huyện 

Châu Phú về việc mở rộng phạm vi thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-

TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Châu Phú;    

Căn cứ diễn biến tình hình thực tế dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn xã Bình 

Mỹ, Bình Chánh và Bình Long.  
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1.  

1. Dỡ bỏ vùng cách ly y tế phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo Chỉ thị 

16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ đối với các vùng cách ly y 

tế trên địa bàn xã Bình Mỹ, Bình Long và khu vực ấp Bình Phước xã Bình Chánh 

theo Quyết định số 2046/QĐ-UBND ngày 11/7/2021 của UBND huyện.  

 2. Tiếp tục thực hiện vùng cách ly y tế phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ thuộc khu vực 

chợ Kênh 7 và khu dân cư Bình Thạnh, xã Bình Chánh, cụ thể: 

- Tuyến tỉnh lộ ĐT.947: Từ cầu Kênh 7 đến nhà ông Nguyễn Văn Thắng, 

tổ 4, ấp Bình Thạnh, dài 400m.  

- Tuyến đường Tây kênh 7: Từ tuyến tỉnh lộ ĐT. 947 đến nhà ông Phàn 

Tiến Hữu, tổ 12, ấp Bình Thạnh, chiều dài 200m.  

Thời gian thực hiện: Kể từ 17 giờ 00 phút, ngày 24 tháng 7 năm 2021 đến 

khi có quyết định mới. 

Điều 2. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bình Mỹ, Bình Long, Bình 

Chánh chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện, đồng 

thời tiếp tục chỉ đạo thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 

31/03/2021 của Thủ tướng Chính phủ.  

Giao Chủ tịch UBND xã Bình Chánh chủ trì, phối hợp với các ngành huyện: 

Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, Phòng 

Kinh tế - Hạ tầng và UBND xã Bình Long thiết lập ngay các chốt kiểm soát thực 

hiện kiểm soát 24/24 giờ đối với các địa điểm nêu trên và thực hiện cách ly y tế 

theo quy định.  

 Điều 3. Chánh Văn phòng Huyện ủy, HĐND và UBND huyện, Trưởng 

Phòng Y tế, Giám đốc Trung tâm Y tế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bình Mỹ, Bình Chánh, Bình Long căn cứ Quyết 

định này thi hành./. 

Nơi nhận:  
- Như Điều 3;  

- Ban Chỉ đạo tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- Sở: Y tế, GTVT; 

- TT. HU, HĐND, UBND huyện;  

- Thành viên BCĐ Covid-19 huyện;  

- UBND các xã, thị trấn; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT. (Duy) 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
Trần Thanh Nhã 
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