
UBND HUYN TRLJ'C NINH 
BAN CHI IMO PHONG, 
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CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
Dc 1p - Tir do - Hinh phüc 

Trwc Ninh, ngày  26  tháng 11 nám 2021 

QUYET D!NH 
V/v thiêt 1p vñng cách ly phông, chông dlch  Covid-19 

Tai khu vrc To dan phô Bong Bãc Bong, thj trân Co Lê, huyn Triyc Ninh 

TRUNG BAN Cm DiO PHONG, CHONG D!CH  COVID-19 

Can ci'Lut To chi,'c chInh quyn d/aphu'o'ng ngày 19/6/2015, 

Can cii' Lut Phông, cho'ng bnh truyn nhiêm ngày 21/11/2007, 

Can cNghj djnh so' 101/ND-CT ngày 30/9/2010 cza ChInhphü quy djnh 
chi tiê't thi hành mQt sO diu cia Lut Phông, chO'ng bnh truyn nhiêm v áp 
dyng bin pháp cách ly y té', cz€àng ché' cách ly y té' và chO'ng dich dic thI trong 
thO'i gian cO dch, 

Can cz Quyé't djnh 3986/QD-BYT ngày 16/9/2020 cia Bç5 Y té' ye' viçc ban 
hành hzthng dá'n t chic thy'c hiçn cách lyy té' vuing có dich Covid-19, 

Can cii' Quye't djnh so' 77/QD-BcD ngày 0 7/5/2021 cia Trwó'ng ban chi 
dgo phOng, chdng dich Covid-19 tinh v vic 1iy quyn thié't 1p viing cách ly 
thOn (xóm), t dan phO' trongphOng, chO'ng dich Covid-]9 trên d/a bàn tinh, 

Xét d nghj cia TrzthngphOng Y te 

QUYET B!NH: 

Biu 1. Thiêt 1p vüng cách ly y t phông, chng dch Covid-19, thu sau: 

1. Dja diem vüng cách ly: Tti To dan phô Dông Bäc Dông, thj trn C L, 
huyn Trirc Ninh, tinh Nam Dnh. 

2. Pham vi vüng cách ly: Mt khu trong To dan ph Dông Btc Dng, thj 
trail Co Lê, huyn Trirc Ninh, tinh Nam Dnh, gm: 17 h, 57 nhân khu. 

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

4. Thii gian each ly: Tir 6 gi, ngày 26/11/202 1 dn khi có Quyt djnh 
cüa cp có thm quyn. 

Biu 2. Giao UBND thj trn C Lé chü trI, phi hçip vi Cong an huyn, Ban 
chi huy Quân sçr huyn, Trung tam t huyn thit 1p các ch& kim soát hott dng 
24/24 giô d thçrc hin cách ly y tê d& vri khu dan cu trên theo quy djnh. 
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Diu 3. Quyt djnh nay có hiu hrc k ti'r ngày k ban hành. 

Thânh viên BCD phông, chng djch Covid-19 huyn; Thu trithng các ca 
quan, dan vj lien quan; Chu tch UBND thj trn C L và các cá nhân, t chüc 
lien quan chju trách nhim thi hành Quyt djnh nay./. 

Noinhçmn: 
- UBND tinh, BCD phông, chong djch bnh tinh; 
- So' Y tê tinh; 
- Thix?mg trirc Huyn y; 
- Lành dao  HDND, UBND huyn; 
-NhuEDiêu3; 
- Cong thông tin din tO' huyn; 
-Lu'u:BCD. 

TRU'€NG BAN 

CHU TICH UBND HUYN 
Lu'u Van Dn'ong 
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