UBND HUYỆN KÔNG CHRO
BCĐ PHÒNG, CHỐNG
DỊCH BỆNH COVID-19
Số: 407 /QĐ-BCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Kông Chro, ngày 16 tháng 7 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
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”
trên địa bàn huyện Kông Chro
TRƯỞNG BCĐ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 HUYỆN

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007;
Căn cứ Quyết định số 2686/QĐ-BCĐQG ngày 31/5/2021 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 64/QĐ-UBND ngày 07/6/2021 của Ủy ban nhân dân
huyện Kông Chro kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19
huyện Kông Chro;
Theo đề nghị của Trung tâm Y tế huyện tại Văn bản số 752/TTr-TTYT ngày
13/7/2021.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định đánh giá mức độ
nguy cơ và các biện pháp hành chính tương ứng trong phòng, chống dịch Covid19 trên địa bàn huyện Kông Chro.
Điều 2. Chánh Văn phòng HĐND&UBND, Thủ trưởng các cơ quan, ban
ngành huyện, các thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19
huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn
vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Sở Y tế tỉnh Gia Lai (B/cáo);
- Sở Công thương (B/cáo);
- Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai (B/c);
- TT. Huyện ủy (B/cáo);
- TT. HĐND huyện (B/cáo);
- CT, các PCT UBND huyện;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Lưu: VT-UB.

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
Võ Nguyên Nam

