ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1632 /QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 01 tháng 7 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy chế phối hợp công tác tại các Chốt kiểm tra y tế đối với
người, phương tiện vào và đi qua địa bàn tỉnh Quảng Trị
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
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 về
việc 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;
Xét đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị tại Công văn số
1395/CAT-PV01 ngày 25/6/2021.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp công tác tại
các Chốt kiểm tra y tế đối với người và phương tiện vào và đi qua địa bàn tỉnh
Quảng Trị.
Điều 2. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp các ngành, địa phương hướng dẫn,
triển khai thực hiện.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ
Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh, Giám đốc các Sở:
Y tế, Giao thông vận tải, Tài chính, Thông tin và Truyền thông; Bí thư Tỉnh
đoàn; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Trưởng Ga Đông Hà; Thủ
trưởng đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Thành viên BCĐ phòng chống Covid-19 tỉnh;
- Lưu: VT, VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Hoàng Nam

