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Gio Linh, ngày  16 tháng 02 năm 2022 

THÔNG BÁO 

Đánh giá cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Gio Linh 

(Cập nhật đến 11 giờ 00, ngày 16/02/2022) 

 

Thực hiện Nghị quyết 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”; Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày 27/01/2022 của Bộ Y tế hướng 

dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 

tháng 10 năm 2021 của Chính phủ. 

Thực hiện Công văn số 6484/UBND-VX ngày 31/12/2021 của UBND 

tỉnh về việc Hướng dẫn tạm thời thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo 

4 cấp độ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Căn cứ tình hình dịch bệnh trên địa bàn và 

đề xuất của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện, UBND huyện Gio 

Linh thông báo cập nhật kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn 

huyện đến 7 giờ 00, ngày 16/02/2022 như sau: 

STT 
Đơn vị hành 

chính 

Cấp độ dịch 

Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 Cấp 4 

I Cấp huyện  x   

II Cấp xã, thị trấn     

1 Thị trấn Gio Linh  x   

2 Thị trấn Cửa Việt  x   

3 Gio Châu x    

4 Phong Bình x    

5 Gio Quang  x   

6 Gio Việt  x   

7 Gio Mai  x   

8 Gio Mỹ x    

9 Gio Hải  x   

10 Gio An x    

11 Gio Sơn x    

12 Trung Sơn x    

13 Trung Hải x    

14 Trung Giang x    

15 Hải Thái x    

16 Linh Hải  x   

17 Linh Trường x    
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- Nguy cơ cấp huyện: Cấp độ 2 (vùng vàng).  

- Nguy cơ cấp xã: 10/17 xã cấp độ 1 (vùng xanh); 07/17 xã cấp độ 2 (vùng 

vàng). 

UBND các xã, thị trấn căn cứ cấp độ dịch tại địa phương để quyết định áp 

dụng các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn phù hợp theo hướng dẫn tại 

Công văn số 6484/UBND-VX ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh về việc Hướng 

dẫn tạm thời thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo 4 cấp độ trên địa 

bàn tỉnh Quảng Trị từ 11 giờ 00 ngày 16/02/2022 cho đến khi có thông báo cập 

nhật mới./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- UBND tỉnh; 

- BCĐ tỉnh;          (b/c) 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- UBMTTQVN huyện; 

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy; 
- BCĐ Covid-19 huyện; 

- Đảng ủy, UBND các xã, TT; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

 Võ Đắc Hóa 
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