
UBND HUYN XUAN TRU'ONG CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VI NAM 
BAN CIII DiO PUONG, Doe lap - Tir do - Hanh phác  

CHONC DICH COV1D-19 

S:  L9  /QD-BCD Xuán Trithng, ngày 07 ththng 01 ham 2022 

QUVET DNH 
V/v kt thule khoanh vulng each ly y t dê phông chng dlch  Covid-19 

TRUONG BAN CHI DO PHONG CHONC DICH COVID-19 

Can c Lu4i Phdng chng bnh iruyén nhilm ngày 21/11/2007, 

Can cz' Nghj ct/nh s 101/ND-CT ngày 30/9/2010 caa ChInh phi quy ct/nh chi 

tieXt thi hành rnç5t sá dieu caa Luct phông chng bçnh truyn nhiêm ye' áp dyng bin 

pháp cách lyy te', clang ché' cách lyy ti và cho'ng d/ch dc thu trong thd'i gian Co d/ch; 

ãn ci Quyé't ct/nh sO' 3986/QD-BYTngày 16/9/2020 cia B5 Y te' v vic ban 

hành hithng d&i "To chu'c thy'c hin cách lyy ti vüng cO d/ch Covid-19 ", 

Can ct QuyeAt  ct/u/i so 77/QD-UBND ngày 0 7/5/202 1 cia Ban chi dgo phOng 

chng d/ch Covid- 19 tinh Nam 1)/nh v vic iy quyn thié't içp vulng cách ly thOn, 

xOm, tO' dan phd trong phOng, chO'ng d/ch Covid- 19 trén ct/a bàn tinh Nam Dinh, 

Can ci Quyé't ct/n/i sO' 530/QD-BCD ngày 25/12/202 1 v/v thié't 1p vuing cách 

ly dCphOng, chdng d/ch Covid-19 

Can th tinh hlnh thy'c tO' djch bnh Covid-19 trên ct/a bàn huyn; 

Xét dO' ngh/ cia TruOng phOng V tO' huyn, C/ni tfch  UBND xã Xuán Phü tgi 

tO trinh sO' 0 1/TTr- UBND ngày 0 6/01/2022. 

QUYET D!NH: 

Diu 1. Tr 7 giô 00 phüt ngày 08 .tháng 01 nãm 2022, k& thic khoanh vüng 

each ly ti khu dan cu gôm 03 h, 06 nhãn khu t1r nhà ông Vu Khc Chinh dn nhà 

bà Nguyn Thj Huyn thuc xórn C Ging, xã Xuân Phi, huyn Xuân Trithng, tinh 

Nam Dinh. 

Diu 2. UBND xA, Ban chi dio phông cMng djch Covid- 19 xâ Xuân Phü; các 

Ca quan, dan vj lien quan vâ nhân dan tip tçlc thçrc hin nghiêm các bin pháp phông, 

cMng djch Covid-19 theo sçr chi dao cüa Trung uong, cüa tInh, ciia huyn. 

Diu 3. Chánh Van phOng HDND-UBND huyn. Tru&ng phông Y t huyn; 

Tht tru'âng CáC co quan, dan vj cO liêñ quan; Thành viCn Ban chi do phông chng 
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djch Covid-19 huyn; Chü tjch UBND xâ Xuân Phü; các th chirc, Ca nhân lien quan 

chju trách nhim thi hành Quyt djnh nay.!. 

Noi nhçmn: 
- UBND tinh Nani Djnh; 
- BCD phOng chong dlcti  Covid-I9 tinh; 
- TT Huyn Ciy, HDND, UBND huyn; 
- Nhu DiOu 3; 
- Cong TTDT huyn; 
- Lu'u: VT. 

 

CE CH UBND HUYN 
Ding Ng9c Cuo'ng 
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