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Số:        /QĐ-UBND 

  

Na Hang, ngày       tháng         năm 2020 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc triệu tập lực lượng dân quân cơ động 

tham gia phòng, chống dịch Covid-19 huyện Na Hang,  

tỉnh Tuyên Quang 

   

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NA HANG 

  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 

Căn cứ Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007; 

Căn cứ Luật Dân quân tự vệ ngày 23/11/2009; 

Căn cứ Nghị định số 03/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Dân  quân tự vệ; 

Căn cứ Quyết định số 66/QĐ-UBND ngày 28/3/2020 của Ủy ban nhân dân 

huyện Na Hang về việc Thành lập Khu cách ly tập trung phòng, chống dịch 

Covid-19 huyện Na Hang; 

Căn cứ Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 23/3/2020 của Ủy ban nhân dân 

huyện Na Hang về việc tiếp nhận và cách ly y tế tập trung tại cơ sở cách ly tập 

trung phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện; 

Xét đề nghị của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Na Hang tại 

Tờ trình số 246/TTr-BCH ngày 26/3/2020 về việc triệu tập lực lượng dân quân 

cơ động của huyện tham gia phòng, chống dịch Covid-19. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Triệu tập lực lượng dân quân cơ động của huyện Na Hang tại xã Năng 

Khả tham gia phòng, chống dịch Covid-19, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang. Cụ 

thể như sau: 

- Quân số triệu tập: 06 người. 

- Thời gian tập trung: Từ 07 giờ, ngày 30/3/2020. 

- Địa điểm tập trung: Ban Chỉ huy Quân sự huyện Na Hang. 

Điều 2. Giao trách nhiệm: 

- Ủy ban nhân dân xã Năng Khả chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự 

huyện lập danh sách triệu tập dân quân cơ động đảm bảo đúng số lượng. 
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- Ban Chỉ huy Quân sự huyện trực tiếp kiểm tra, đôn đốc, quản lý, chỉ huy 

thành phần được triệu tập thực hiện nhiệm vụ được giao. 

- Lực lượng dân quân cơ động khi tham gia làm nhiệm vụ mang, mặc trang 

phục dân quân tự vệ theo đúng quy định và mang theo quân tư trang cá nhân. 

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

Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện; Chỉ huy 

trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện; Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19 huyện; Tổ Quản lý, điều hành Khu cách ly tập trung phòng, 

chống dịch Covid-19 huyện Na Hang; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Năng Khả; 

cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan và thành phần có tên tại Điều 1  căn cứ 

Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (báo cáo); 

- Sở Y tế tỉnh; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Q. Chủ tịch UBND huyện; 

- Chánh, Phó CVP HĐND và UBND huyện; 

- Đảng ủy, UBND xã Năng Khả; 

- Lưu: VT, CV(NC). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

Q. CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

Tô Viết Hiệp 
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