
UBND HUYN TRIFC NINH 
BAN CHI DAO PHONG, 

CHONG DICH COVID-19 

S: 8q/QD-BCD 

CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
Oc Ip - Tu' do - Hinh phñc 

Tritc Ninh, ngày  ,Z  tháng 11 näm 2021 

QUYET D!NH 
V/v thiêt 1p vüng cách ly phông, chng djch Covid-19 

Tii xóm 6, xã Triyc Diii, huyn Triyc Ninh 

TRIJaNG BAN CHI IMO PHONG, CHONG D!CH  COVID-19 

Can cz Lugt To chü'c chInh quyén dja phuing ngày 19/6/2015; 

Can ct' Lu2t Phông, chó'ng bçnh truyn nhiêm ngày 21/11/2007; 

Can thNghj djnh sá 101/ND-CT ngày 30/9/2010 cia ChInhphi quy djnh 

chi tié't thi hành mt sd diu cia Lugt Phông, chdng bnh truyn nhilm v ap 
dyng bin pháp cách ly y té', cztö'ng ché' ccch ly y té' và chó'ng dfch  dc thI trong 

th&i gian có dich; 

Can cii' Quyé't d/nh so' 3986/QD-BYT ngày 16/9/2020 cta Bç5 V teX  v vic 

ban hành hu'áng dán tO chi'c thy'c hin cách ly y té' viing CO djch Covid-19; 

Can ci' Quyé't d/nh sO' 77/QD-BcD ngày 07/5/202 1 cza Trithng ban chi 
dgo phOng, chng djch Covid-19 tinh v viçc iy quyen thié't 1ç2p vIing cách ly 

thón (xóm), tá dânphO' trongphOng, chO'ng djch Covid-19 trén d/a bàn tinh, 

Xét d nghj cla TrzthngphOng V te' 

QUYET D!NH: 

Diêu 1. Thi& ltp vüng cách ly y t phông, chng djch Covid-19, nhu sau: 

1. Dja dim vüng cách ly: Xóm 6, xã Trirc Di, huyn Trirc Ninh, tinh 

Nam Djnh. 

2. Phtm vi vüng each ly: Mt khu trong xóm 6, xA Trirc Dii, huyn Trirc 

Ninh, tinh Nam Djnh, gôm: 02 ho, 5 nhân khâu. 

3. Mc dIch: Ngän chn sir lay lan cüa djch Covid-19. 

4. Thai gian cách ly: Tir 18 gi, ngày 27/11/202 1 den khi có Quy& djnh 

cüa cp có thm quyn. 

Diu 2. Giao UBND xä Trrc Di chñ trI, phôi hçp vri Cong an huyn, Ban 
chi huy Quân sçr huyn, Trung tam Y t huyn thit 1tp các ch& kim soát hoat dng 

24/24 giô d thirc hin each ly y t di vi khu dan cu trên theo quy djnh. 
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Diu 3. Quyêt djnh nay có hiu lirc k tr ngày k ban hânh. 

Thành viên BCD phông, chng djch Covid- 19 huyn; Thu truâng các Ca 

quan, dcm vj lien quan; Chü tjch UBND xã Trrc Dii và các Ca nhân, t chüc lien 
quan chu trách nhim thi hành Quyt djnh nay.!. 

Noinhân: 
- UBND tinh, BCD phông, chông djch bnh tinh; 
-SóYtêtinh; 
- Thir?ing trirc Huyn ày; 
- Länh do HDND, UBND huyn; 
- Nhr Diêu 3; 
- Cong thông tin din tr huyn; 
- Liru: BCD. 

TRUONG BAN 

 

CHU TICH  UBND HUYN 
Lu'u Van Throng 
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