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QUYẾT ĐỊNH
Về việc thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020
của Thủ tướng Chính phủ để phòng, chống dịch bệnh Covid-19
trên địa bàn xã Điện Quang, Điện Trung và Điện Phong
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ ĐIỆN BÀN
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 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 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về
thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19;
Căn cứ Quyết định số 80/QĐ-BCĐ ngày 17/6/2021 của Trưởng Ban Chỉ
đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam về việc ban hành “Phương án
các biện pháp hành chính trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo từng cấp
độ phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn tỉnh";
Căn cứ Công văn số 5312/UBND-KGVX ngày 15/8/2021 của UBND tỉnh
Quảng Nam về việc phúc đáp Tờ trình số 353/TTr-UBND ngày 14/8/2021 của
UBND thị xã Điện Bàn.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng
Chính phủ (Chỉ thị 15) để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn 03 xã
Điện Quang, Điện Trung và Điện Phong, cụ thể:
1. Phạm vi áp dụng: trên địa bàn 03 xã Điện Quang, Điện Trung và Điện
Phong.
2. Thời gian áp dụng: Bắt đầu từ 00 giờ ngày 16/8/2021 đến khi có thông
báo mới.
3. Các nội dung thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg:
3.1. Người dân thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát
khuẩn; đeo khẩu trang khi ra ngoài. Dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập

trung trên 20 người trong 1 phòng; không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm
vi công sở, trường học, bệnh viện; yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 2m
giữa người với người tại các địa điểm công cộng.
3.2. Dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo, hoạt động tập trung từ 20 người trở
lên tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự; dừng tất cả các hoạt động văn hóa,
thể thao; giải trí tại các địa điểm công cộng.
3.3. Các cơ sở kinh doanh nhà hàng, quán ăn, quán rượu bia, cà phê, giải
khát (chỉ được phép bán mang về);
3.4. Hoạt động của cơ sở làm đẹp, cơ sở tập gym, yoga, bida, bóng bàn,
cầu lông, dịch vụ Internet, quán bar, karaoke, vũ trường, massage, game, rạp
chiếu phim theo Quyết định số 1396/QĐ-UBND ngày 25/5/2021 của UBND tỉnh
và Công văn số 1393/UBND ngày 19/7/2021 của UBND thị xã.
3.5. Hạn chế tối đa việc di chuyển của người dân đến, về từ vùng dịch.
Điều 2. Giao Chủ tịch UBND 03 xã Điện Quang, Điện Trung và Điện
Phong chỉ đạo các lực lượng chức năng tại địa phương tổ chức thực hiện chặt chẽ
các nội dung theo Quyết định này; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực
hiện, kịp thời xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân không chấp hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND&UBND, Thủ trưởng các cơ quan, đơn
vị liên quan và Chủ tịch UBND xã Điện Quang, Điện Trung và Điện Phong căn
cứ Quyết định thi hành.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBND/BCĐ dịch covid-19 tỉnh;
- TTTU, HĐND thị xã;
- CT, PCT UBND thị xã;
- UBMTTQVN thị xã và các đoàn thể;
- Các cơ quan, đơn vị;
- BCĐ phòng chống dịch Covid-19 thị xã;
- UBND các xã, phường;
- Lưu: VT
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