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Số:             /QĐ-UBND Thạch An, ngày         tháng 11 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19  

trên địa bàn huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng 

   

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THẠCH AN 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 tháng 11 tháng 2007; 

Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính 

phủ về việc ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát 

hiệu quả dịch COVID-19”; 

Căn cứ Quyết định số 2156/QĐ-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định tạm thời một số biện pháp 

phòng, chống dịch COVID-19 để “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu 

quả dịch COVID-19” đối với từng cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; 

Căn cứ Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày 27 tháng 01 năm 2022 của Bộ Y tế 

về việc hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-

CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an 

toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”;  

Căn cứ Công văn số 231/UBND-VX ngày 09 tháng 02 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc tham mưu triển khai Quyết định số 218/QĐ-

BYT ngày 27/01/2022 của Bộ Y tế; 

Căn cứ vào tình hình thực tế số ca mắc COVID-19 trên địa bàn huyện 

Thạch An tính từ ngày 31/10/2022 đến hết ngày 06/11/2022; 

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Y tế huyện tại Tờ trình số 2678/TTr-

TTYT ngày 07 tháng 11 năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1.Phân loại, đánh giá, xác định cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn 

huyện Thạch An quy mô cấp xã, thị trấn, cụ thể như sau: 

1. Đối với cấp huyện: Cấp độ1 - Nguy cơ thấp (Vùng xanh) 

2. Đối với các xã, thị trấn: Cấp độ 1 - Nguy cơ thấp (Vùng xanh) 14/14 đơn vị. 

Điều 2: Các Ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn căn cứ 

vào phân loại cấp độ dịch COVID-19 tại Quyết định này để áp dụng các biện 
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pháp hành chính "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-

19" trên địa bàn theo quy định tại Quyết định số 2156/QĐ-UBND ngày 

25/11/2021 của UBND tỉnh Cao Bằng và Văn bản số 266/UBND-YT ngày 

02/3/2022 của UBND huyện Thạch An về việc thực hiện các biện pháp phòng, 

chống dịch COVID-19 tương ứng với các cấp độ trên địa bàn. 

Trung tâm Y tế huyện chủ trì, phối hợp Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

căn cứ diễn biến tình hình dịch COVID-19, kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân 

huyện điều chỉnh phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn huyện để áp dụng 

các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 cho phù hợp. 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Giám 

đốc Trung tâm Y tế huyện, Trưởng các cơ quan, Ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và các cá tổ chức, cá nhân có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- TT. Tỉnh ủy; 

- TT. HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh; 

- UBMTTQ tỉnh; 

- Bộ CHQS tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- Các Sở: Sở Y tế, Sở Tài chính, Sở LĐTB&XH; 

- TT. Huyện ủy; 

- TT. HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 huyện; 

- TT chỉ huy phòng, chống dịch COVID huyện; 

- Trang Thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nông Thế Phúc 
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