
UBND HUYN TRIIC NINH 
BAN CHI DAO PHONG, 

CHONG DICH COVID-19 

S: f4  /QD-BCD 

CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p - Tu' do - Hinh phñc 

Trwc Ninh, ngày  2 C  tháng 11 nám 2021 

QUYET D!NH 
Diu chinh, bô sung thiêt 1p vüng cách ly phông, chông dlch  Covid-19 

Tii thôn 6, thôn 8 xã Trtyc M, huyn Triyc Ninh 

TRIJONG BAN CHI DAO PHONG, CHONG DICH  COVID-19 

Can cii' Lut To cht'c chInh quyn dja phu'o7lg ngày 19/6/2015; 

Can cii' Luçt Phông, chóng bnh truyé'n nhiém ngày 21/11/2007, 

Can thNghj djnh s 101/ND-CT ngày 30/9/2010 cza ChInhphz quy djnh 
chi tiêt thi hành m5t so diêu cia Luçt PhOng, chOng bçnh truyn nhiê'm v áp 
dyng bin pháp cách ly y té, cu5ng ché cách ly y té và chOng dich dc this trong 
thai gian có djch, 

Can c& Quylt djnh 3986/QD-BYT ngày 16/9/2020 cza Bó Y té' v vic ban 
hành hwó'ng dan tO cht'c thy'c hiçn cách lyy té vIing CO dich Covid-19, 

Can cz' Quye't djnh sé' 77/QD-BCD ngày 07/5/2021 cta Tru'Ong ban chi 
dgo phông, chOng djch Covid-19 tinh ye vic iy quyén thiét 1p vItng cách ly 
thOn (xóm), to dan phO trongphOng, chOng djch Covid-19 trén d/a bàn tinh; 

Xét d nghj cia TrithngphOng Y té' 

QUYET DJNH: 

Diu 1. Thit 1p vüng cách ly y t phông, chng djch Covid-19, nhix sau: 

1. Dja dim vüng cách ly: Thôn 6 và thôn 8, xã Trrc M, huyn Tic 
Ninh, tinh Nam Djnh. 

2. Pham vi vüng cách ly: 

- Mt khu trong thôn 6, xâ Trirc M5', huyn Trrc Ninh, tinh Nam Djnh, 
gm: 16 h, 41 nhân khâu. 

- Mt khu trong thôn 8, xã Trirc M, huyn Trirc Ninh, tinh Nam Djnh, 
gm: 18 h, 45 nhân khau. 

3. Miic dIch: Ngàn chtn sr lay lan cüa djch Covid-19. 

4. Th?ñ gian cách ly: Tü 6 gi, ngày 26/11/2021 dn khi có Quyt djnh 
cüa cap có thâm quyên. 

Diu 2. Giao UBND xã Trrc M5 chü tn, phM hçp v9i Cong an huyn, Ban 
chi huy Quãn sir huyn, Trung tam Y tê huyn thiêt 1p  các chôt kiêm soát hot dng 
24/24 gii d thrc hin cách ly ytê dôi vi khu dan cu trên theo quy djnh. 
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Diêu 3. Quyt djnh nay có hiu 1irc k tü' ngày k và thay th Quyt djnh 
283/QD-BCD ngày 26/11/2021 cüa Tnr&ng Ban Chi dto phông, chông djch Covid-
19 huyn. 

Diu 4. Thành viên BCD phông, chông djch Covid-19 huyn; Thu tnring 
các ca quan, dan vj lien quan; Chü tjch UBND xâ Trirc M và các cá nhân, to 
chüc lien quan chju trách nhim thi hành Quyêt djnh nay.!. 

Ncinhmn: 
- UBNDtinh, BCD phông, chong djch bénh tinh; 
- Si Y té tinh; 
- Thung trirc Huyn üy; 
- LAnh dao HDND, UBND huyn; 
-NhuDiéu3; 
- Cong thông tin din tcr huyn; 
-Liru:BCD. 

TRIJONG BAN 

CHU T!CH  UBND HUYN 
Lu'u Van throng 
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