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HUYỆN NHƯ THANH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /QĐ-UBND    Như Thanh, ngày        tháng 9 năm 2021 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Dừng hoạt động Chốt kiểm dịch y tế liên ngành phòng, chống dịch 

COVID-19 trên địa bàn huyện Như Thanh 
 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHƯ THANH 

 

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 Quyết định số 173/QĐ-TTg ngày 01/02/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút 

Corona gây ra; 

Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020, Chỉ thị số 15 ngày 

27/03/2020  của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách 

phòng, chống dịch Covid-19; 

Thực hiện Quyết định số 2549/QĐ-UBND của UBND huyện Như Thanh 

về việc kết thúc cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 ngày 31/03/2020 và thực hiện giãn 

cách xã hội theo Chỉ thị số 15 ngày 27/03/2020 của Thủ tướng chính phủ đối với 

các xã: Yên Thọ, Phú Nhuận và thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh; 

Theo đề nghị của Công an huyện Như Thanh, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Chấm dứt hoạt động đối với các Chốt kiểm dịch y tế liên ngành 

do UBND huyện Như Thanh thành lập, cụ thể các Chốt: 

- Chốt kiểm dịch y tế liên ngành trên tuyến Quốc lộ 45 tại Khu phố Vĩnh 

Long II, thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh,  tỉnh Thanh Hóa; 

- Chốt kiểm dịch y tế liên ngành tại thôn Phú Quang, xã Phú Nhuận, 

huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa. 

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 
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Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện; Thủ trưởng các đơn vị: Trung 

tâm Y tế, Tài chính - Kế hoạch, Công an huyện, Ban Chỉ huy quân sự huyện, Chủ 

tịch UBND xã Phú Nhuận, thị trấn Bến Sung và Thủ trưởng các cơ quan có liên 

quan, các ông, bà được giao nhiệm vụ trực chốt chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- TT. Huyện uỷ, TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đặng Tiến Dũng 
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