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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt danh sách các trường hợp ngừng áp dụng  
biện pháp cách ly y tế tập trung tại các khu cách ly huyện Quan Sơn 

    

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN QUAN SƠN 
 
   

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 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 10/CT-UBND ngày 28/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh 

Hóa về việc triển khai các biện pháp cấp bách, phòng chống dịch Covid-19 trên địa 

bàn tỉnh Thanh Hóa; 

Căn cứ Quyết định số 878/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về 

việc ban hành “Hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung phòng chống dịch 

Covid-19”;  

 Căn cứ Quyết định số: 2335/QĐ-UBND ngày 15/10/2021 của Chủ tịch UBND 

huyện Quan Sơn về việc áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung đối với các trường hợp 

đi làm việc, sinh sông, học tập và công tác tại nước CHDCND Lào nhập cảnh qua Cửa 

khẩu Quốc tế Na Mèo vào huyện Quan Sơn; 

Theo đề nghị của Chánh văn phòng HĐND-UBND huyện, Giám đốc Trung tâm 

y tế huyện Quan Sơn. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 

Điều 1. Phê duyệt danh sách người được ngừng áp dụng biện pháp cách ly y tế tập 

trung gồm 01 người (Một người). 

Ông: Lê Huy Trí 

Sinh năm: 1986 

Địa chỉ: Đông Hoàng, Đông Sơn, Thanh Hóa 

Số điện thoại: 0972358675 

Điều 2. Địa điểm, lý do và thời gian cách ly 



- Địa điểm cách ly: tại Phòng khám đa khoa khu vực Na Mèo ( bản Na Mèo, 

huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa). 

- Lý do cách ly: Nhập cảnh vào Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo 

ngày 14/10/2021. 

- Thời gian ngừng cách ly: 13h00 ngày 28/10/2021. 

Điều 3. 01 người có tên trong danh sách có xác nhận sức khỏe ổn định, hết thời 

gian cách ly y tế tập trung được trở về địa phương nơi cư trú và có trách nhiệm khai 

báo với chính quyền địa phương để được quản lý, theo dõi thông tin có liên quan về 

sức khỏe và thực hiện biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 cho cá nhân và cộng 

đồng. 

 Điều 4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có 

liên quan, các thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện và các ông 

(bà) có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận:                                                 

- Như Điều 4 QĐ (th/h);                                                                                  

- UBND tỉnh, Sở Y tế (b/c);                                                                 

- TTr Huyện ủy, TTr HĐND huyện (b/c);                                             

- Lưu: VP.                                

                                                                                        

    

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 
 

Chu Đình Trọng 
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