Tỉnh Ninh Bình
08/09/2021 19:25:42

UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
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Dc 1p - Tiy do - Hnh phüc
S& 315IQD-UBND

Ninh Bin/i, ngày oS tháng 9 nám 2021

QUYET DINH
Ye vic kêt thñc cách lytoãn xã hôi
di vó'i huyn Kim So'n, tinh Ninh BInh
CHU T!CH UY BAN NIIAN DAN TINH NINH BINH
Can thLut Td chz-c chin/i quyn djaphu'ong ngày 19 tháng 6 näm 2015,
Can c& Lut tha di, bd sung m5t sc diu cza Luçt Td chj'c ChInh phz và
Lut To chi'c ChInh quyén djaphu'o'ng ngày 22 tháng 11 nàm 2019,
Can cü' Lut Phông cMng bnh truyn n/jIm
tháng 11 näm 2007,

so' 03/2007QH12 ngày 2]

Cán c& Quye't djnh s 02/2016/QD-TTg ngày 28 tháng 01 nàm 2016 cia
Thi twang c/In/i phü ye vic quy din/i diêu kin cOng bó djch, cOng bó hét cl/c/i
truyên nhiêm và Quyet djnh so 07/2020/QD-TTg ngày 26 tháng 02 nám 2020
cia Thi tzthng Chin/i p/ii sia dOi, hO sung mç5t sO Diéu cña Quyêt din/i sO
02/2016/QD-TTg ngày 28 tháng 01 nám 2016 cia Thi twó'ng Chinh p/in ye vic
quy ct/nh diêu /dn cOng bO dich, cOng ho hêt djc/i truyên n/iiém ";
Can c& hi thj sc 15/C T-TTg ngày 27/3/2020 cña T/iñ twang Chin/i phi v
quyêt lit thrc hin do't cao diem phông, chOng djch C'ovid-19;
2än th C/i thj s 16/C T-TTg ngày 31/3/2021 cña Thz twang ChInhphz v
thc hin các binp/iáp cap báchphông, chóng d/ch C'ovid-19;
Can cz Quylt ct/n/i so' 3986/QD-BYT ngày 16/9/2020 cza Bó Y té' ye vic ban
han/i "So tay Hwó'ng dan to chn'c thwc hin cách lyyté vuing có djch Covid-19 ",
C'än ci Quyê't djnh so' 219/QD-BYT ngày 29 t/iáng 01 näm 2020 cia Bô Yte'
ye vic ho sung bnh viêm dwOng ho hap do chñng mói cna vi mt Corona (nCo
gay ra vào dan/i myc các bnh truyên n/iiêm nhóm A t/ieo quy ct/nh tgi Luit Phông,
chOng ben/i truyên nhiêm nám 2007,
T/ieo d nghj cia Giám do'c SO' Y té' tçii TO' trInh
08 tháng 9 nàm 2021.

so'

122/TTr-SYT ngày

QUYET DNll:
Biu 1. Kt thñc each ly y t (phong tóa) theo quy djnh tai Quyt djnh s
3986/QD-BYT ngày 16/9/2020 cüa Bô triiàng Bô Y t; két thüc cách ly toàn xà
hOi theo Chi thj s 16/CT-TTg ngày 31/3/2020, Chi thj s 15/CT-TTg ngày
27/3/202 1 cüa Thu ttzrng Chinh phü di vói toàn b huyn Kim Scm, tinh Ninh
BInh bt du tü 00 giô' ngày 09 tháng 9 nãm 2021.
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Diéu 2. Giao [iJy ban nhân dan huyn Kim Son chü trI, phôi hqp vói các
Si, ngành, Co quan, don vj lien quan t chüc trin khai thrc hin các bin pháp
phông, chng djch Covid-19 theo quy djnh hin hành.
Diêu 3. Chánh Van phông UBND tinh, thành viên Ban Chi do phông,
chng Covid-19 tinh, Giám dc Si Y t, Giám dc Cong an tinh, Chi huy
tnràng Bô Chi huy Quân sr tinh, Chü tjch UBND huyn Kim Son, Thu truYng
các Co quan, dçin vj và các cá nhân có lien quan chju trách nhim thi hành Quyt
djnh nay.!
Noi nhmn:
- Nhix Diêu 3;
- Thu tuâng ChInh phü;
- Van phong ChInh phà;
- Bô Y tê;
- Ban Thithng vit Tinhüy;
- Thuông trirc I-IDND tinh;
- Länh do UBND tinh;
- Các Sâ, Ban, nganh, Doàn th cüa tinh;
- Các Huyn ày, Thãnh ày, Dãng ày Irirc thuc tinh;
- Länh dao VP UBND tinh;
- UBND các huyn, thành pho;
- Cong TTDT tinh;
- Luu: VT, VP2, VP6.
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