
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHA V!T NAM 
HUYN XUAN TRUONG Dic 1p - Tir do - Hnh phüc 

So: 6,/S1/QD-UBND Xuân Trzthng, ngày,,(' tháng 11 nám 202] 

QUYET D!NH 
V/v thành Ip co' s& each ly tp trung so 4 

phông, chông dlch  COVID-19 cüa huyn Xuân Trirong 

U' BAN NHAN DAN HUYN XUAN TRUONG 

Can c Lut T chic chInh quyn dja phu'o'ng ngày 19/6/2015; 

('an cz' Luçt Phông, chó'ng bçnh truyn nhiém ngày 21/11/2007, Nghj djnh 
so 10!/2010/ND-cP ngày 30/9/2010 cta Chinh phz quy djnh chi tiêt thi hành mt 
so diêu cza Lut Phông, chOng bnh truyên nhiêm ye áp dyng bin pháp cách ly y 
tê, cw&ng chê cách ly y tê và chOng djch dçic thu trong thO'i gian Co dfch, 

Can cz' Quyê't d/nh sO' 878/QD-BYT ngày 12/3/2020 cia B3 Y té ye vic ban 
hành "Hzthng dan cách lyytê tgi cci sO' tp trungphOng chOng djch COVID-19 ", 

Can cii' Ké hoçtch sO' 36/KH-UBND ngày 14/4/2020 cla UBND tinh Nam 
Djnh ye vic diêu chinh dáp &ng vO'i tfcng cap d5 djch CO VID-19 tinh Nam D/nh, 

Xét d nghj cia Tru'O'ng phOng Y te' huyçn, sau khi dd thO'ng nhá't vó'i Thti 
tnthng các cci quan, dan vj lien quan. 

QUYET IMNH: 
Diu 1. Thành 1p cci si cách ly tp trung s 4 phông, chông djch COVID-

19 cüa huyn Xuân Tru'ng. 

Dja dim cci sâ cách ly tp trung d.t t?i  Tru'?mg mrn non Khu B, xâ Xuân Hôa. 

Dja chi: Xóm 13, Xã Xuân Hôa, huyn Xuân Trung, tinh Nam Djnh. 

Diu 2. Cci sâ cách ly tap trung chju s1r chi do, quân 1, diu hành tr?c  tiêp 
cüa Ban chi dao  phông chong djch COVID- 19 cüa huyn. Giao Ban Chi huy quãn 
si.r huyn chü trI, phôi hçip vii Trung tarn Y tê và các cci quan, dan vj lien quan to 
chüc triên khai, 4n hânh khu cách ly tp trung theo huó'ng dn tai  Quyêt djnh sO 
878/QD-BYT ngày 12/3/2020 cüa B Y te. 

Diêu 3. Chánh Van phông HDND-UBND huyn, Chi huy tru'O'ng Ban 
CHQS huyn, Triiâng phông Y tê huyn; Thu truâng các cci quan, don vj có lien 
quan; Chu tch LTBND các xA, thj trân và các tO chü'c, Ca nhân có lien quan chju 
trách nhim thi hânh Quyet djnh nay.!. 

Nd nhan:I 
- UBND tinli Nam Dinh; 
- SàYtêtnh; 
- TT Huyn üy, HDND, UBND huyn; 
- Nhii Diêu 3; 
- Ltru: VT, YT 
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