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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     

        Quảng Nam, ngày       tháng       năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc giải thể Cơ sở theo dõi, thu dung, điều trị COVID-19 

thể nhẹ và không triệu chứng cho cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Quảng Nam

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

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 Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23/11/2009;
Căn cứ Quyết định số 4111/QĐ-BYT ngày 26/8/2021 của Bộ Y tế về việc ban 

hành tài liệu Hướng dẫn thiết lập cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 theo mô hình 
tháp 3 tầng;

Căn cứ Quyết định số 498/QĐ-UBND ngày 25/02/2022 của UBND tỉnh 
Quảng Nam về việc thành lập Cơ sở theo dõi, thu dung, điều trị COVID-19 thể nhẹ 
và không triệu chứng cho cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Quảng Nam; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam tại Tờ trình số 244/TTr-
SYT ngày 11/8/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giải thể Cơ sở theo dõi, thu dung, điều trị COVID-19 thể nhẹ và 
không triệu chứng cho cán bộ chiến sỹ Công an tỉnh Quảng Nam tại Nhà khách 217 
Hùng Vương (số 217, đường Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).

Điều 2. Giám đốc Sở Y tế phối hợp Công an tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo 
Bệnh xá Công an tỉnh bàn giao cơ sở hạ tầng và các vấn đề khác  theo quy định; 
giải quyết các vấn đề còn tồn đọng liên quan đến cơ sở thu dung, điều trị COVID-19.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Y tế, Tài 
chính, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, Bảo 
hiểm xã hội tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Tam Kỳ; Bệnh xá Công an tỉnh và 
Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Công ty Điện lực Quảng Nam;
- BTV Thành ủy Tam Kỳ;
- CPVP;
- Lưu: VT, KGVX (O).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

[daky]   

 Trần Văn Tân
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