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Mường Lát, ngày        tháng       năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cập nhật và công bố cấp độ dịch COVID-19  

trên địa bàn huyện Mường Lát 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MƯỜNG LÁT 

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 Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 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 Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ về việc 

ban hành Chương trình phòng, chống dịch Covid1-19 bảo đảm an toàn, thiết 

thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế; 

Căn cứ Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế về 

chuyên môn y tế thực hiện Nghị Quyết số 128/NQQ-CP ngày 11/10/2021 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 1277/QĐ-UBND ngày 14/4/2022 của UBND tỉnh 

Thanh Hóa về việc ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt 

kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; 

Căn cứ Quyết định 1108/QĐ-UBND ngày 18/4/2022 của UBND huyện 

Mường Lát về việc ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt 

kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” trên địa bàn huyện Mường Lát; 

Căn cứ Quyết định 1150/QĐ-UBND ngày25/4/2022,Quyết định 1224/QĐ-

UBND ngày 02/5/2022,Quyết định 1256/QĐ-UBND ngày 09/5/2022, Quyết định 

1407/QĐ-UBND ngày 30/5/2022; Quyết định 1256/QĐ-UBND ngày 09/5/2022; 

Quyết định 1525/QĐ-UBND ngày 6/6/2022, Quyết định 1570/QĐ-UBND ngày 

13/6/2022, Quyết định 1625/QĐ-UBND ngày 20/6/2022,Quyết định 1641/QĐ-

UBND ngày 27/6/2022, Quyết định 1731/QĐ-UBND  ngày 5/7/2022, Quyết định 

1849/QĐ-UBND ngày 18/7/2022, Quyết định số 2053/QĐ-UBND ngày 

02/8/2022, Quyết định số 2079/QĐ-UBND ngày 08/8/2022, Quyết định số 

2095/QĐ-UBND ngày 15/8/2022, Quyết định số 2147/QĐ-UBND ngày 

22/8/2022, Quết định số 2182  ngày 29/8/2022, Quyết định số 2216 ngày 



05/9/2022, Quyết định số 2246 ngày 12/9/2022  của UBND huyện Mường Lát về 

việc cập nhật và công bố cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Mường Lát; 

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Mường Lát. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cập nhật và công bố cấp độ dịch COVID-19 để áp dụng các biện 

pháp hành chính ''Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-

19" trên địa bàn huyện Mường Lát, cụ thể như sau: 

1. Đối với cấp huyện:  Cấp độ 1 nguy cơ thấp (vùng xanh)   

2. Đối với cấp xã, thị trấn: 

Cấp độ 1: Nguy cơ thấp (vùng xanh) 8/8 đơn vị: (Có phụ lục đính kèm) 

Điều 2. Thời gian áp dụng từ 17 giờ 00 phút, ngày 18 tháng 9 năm 2022 

đến 17 giờ 00 phút ngày 25 tháng 9 năm 2022. 

 Điều 3.  

1.Thủ trưởng các đơn vị, ngành, đoàn thể cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân các xã, thị trấn căn cứ vào cấp độ dịch COVID-19 của Quyết định này 

để áp dụng các biện pháp hành chính " Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát 

hiệu quả dịch COVID-19" trên địa bàn theo qui định tại Quyết định số 

1108/QĐ-UBND ngày 18/4/2022 của UBND Mường Lát (gửi kèm theo quyết 

định này), trong đó việc áp dụng các biện pháp quản lý hành chính thực hiện 

tương ứng với cấp độ dịch của từng địa bàn xã, thị trấn được công bố tại Quyết 

định này. 

2. Hàng tuần, Trung tâm Y tế huyện chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân 

dân các xã, thị trấn căn cứ diễn biến tình hình dịch COVID-19, điều kiện tình 

hình thực tế, khả năng phòng chống dịch COVD-19 của huyện và các văn bản 

hướng dẫn của Bộ Y tế, Sở Y tế Thanh Hóa để xác định, cập nhật cấp độ dịch 

của xã, thị trấn trên địa bàn huyện trình Ủy ban nhân huyện ra Quyết định công 

bố chuyển đổi cấp độ dịch để làm cơ sở thực hiện. 

Trường hợp đột xuất có diễn biến dịch phức tạp, Trung tâm y tế huyện 

đánh giá khẩn cấp và báo cáo trực tiếp thông qua Ban Chỉ đạo phòng, chống 

dịch COVID-19 huyện, đồng thời trình Ủy ban nhân dân huyện ra Quyết định 

công bố chuyển đổi cấp độ dịch để làm cơ sở thực hiện. 

 Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện, Giám đốc Trung tâm Y 

tế huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị  cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

xã, thị trấn và các cơ quan đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./.  

Nơi nhận: 
- Như  Điều 4 QĐ (thực hiện); 

- Thường trực BCĐPCD COVID-19 tỉnh (báo cáo); 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Sở Y tế Thanh Hóa (báo cáo); 

- TTr Huyện ủy, HĐND huyện (báo cáo); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- TTVHTT&DL huyện (đưa tin); 

- Lưu: VT, TTYT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Nguyễn Văn Bình 

 



 

 

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CẤP ĐỘ DỊCH TẠI HUYỆN MƯỜNG LÁT 

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày       /9/2022 của  

Chủ tịch UBND huyện Mường Lát) 

 

I. Cấp huyện: 

 

Đơn vị Cấp độ 1 Cấp độ 2 Cấp độ 3 Cấp độ 4  

Huyện x     

 

II. Các xã, thị trấn: 

  

STT Đơn vị hành chính Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 Cấp 4 
Ngày đánh 

giá 

1 Thị trấn Mường Lát x   
 

18/9/2022 

2 Xã Mường Chanh x   
 

18/9/2022 

3 Xã Quang Chiểu x   

 

18/9/2022 

4 Xã Tam Chung x   
 

18/9/2022 

5 Xã Pù Nhi x    18/9/2022 

6 Xã Nhi Sơn x    18/9/2022 

7 Xã Trung Lý x    18/9/2022 

8 Xã Mường Lý x 

 

  18/9/2022 
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