
UBND THANH PHO NAM DTNH 
BAN CHI IMO 

PHONG, CHONG DICH COVID-19 

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc lap - Tir do - Hnh phñc 

St: 626/QD-BCD TP. Nam Djnh, ngày 23 tháng 11 nám 2021 

QUYET O!NH 
Vé vic thiêt 1p vüng cách ly tii phu*ng Cira Nam 

dê phông, chông djch Covid-19 

TRUNG BAN CHI DAO PHONG, CHONG D!CH  COVID-19 

Can thLult T cht'c chInh quyn djaphu'ong näm 2015, 

Can ct' Lut Phông, chng bnh truyn nhim nám 2007; 

Can th Nghj djnh so' 101/2010/ND-CF ngày 30/9/2010 cia ChInh phz quy 

djnh chi tilt thi hành m3t sO' diu cza Lut PhOng, chO'ng bnh truyn nhilm v áp 

dyng bin pháp cách ly y té', czYng ché' cách ly y té' và chO'ng djch dic 11th trong 

th&i gian cO djch; 

Can cz' Quyê't djnh sl 3986/QD-BYT ngày 16/9/2020 cza Bç5 Y tl v viçc ban 

hành "Sá tay hu'àng dán tá cht'c thy'c hiçn cách ly y té' viing Co djch Covid-19 ", 

Can cz' Quyê't dlnh  sO' 77/QD-BcD ngày 0 7/5/202] cia Ban chi dgo phOng 

chO'ng djch Covid-19 tinh Nam Djnh ye' vic zy quyê'n thiê't 1p vuing cách ly thón, 

xóm, to dánpM trongphông, chng djch Covid-19 trên dja bàn tlnh Nam Dinh; 

Can c Kl hogch sO' 25/KFI-UBND ngày 09/03/2020 cüa UBND thành phO' 

ye' dáp &ng vO'i tIrng câ'p dç5 djch Covid-19 trên dja bàn thànhphO' Nam Djnh; 

Theo d nghj cia UBND phu'O'ng Cica Nam tgi TO' trInh sO' 38/TTr-UBND 

ngày 23/11/2021 và d nghj cta Tru'O'ng phOng Y te' tgi TO' trInh sl 840A/TTr-PYT 

ngày 23/11/2021. 

QUYET D4NH: 

Diu 1. Thi& 1p vüng cách ly tai  phrnmg Cra Nam, thành ph Nam Djnh d 

ngän chn sr lay lan cüa djch bnh Covid-19, th nhu sau: 

1. Phtm vi vüng each ly: Tü nhà ông Khánh dn nhà ông Tuô'ng, khu virc 

cu& drnmg Nguyn Co Thch, t 8, phuè'ng Cüa Nam, thành pM Nam Djnh; 

gm 07 h dan, 12 nhân khu. 

2. Thñ gian cách ly: Tü 09 gii 00 phit, ngày 23/11/202 1 dn khi có Quyt 

djnh cüa cp eó thm quyn v vic kt thüc thit 1p vüng each ly. 

Diu 2. T chüc thuc hiên: 

1. Giao UBND phung Cüa Nam chü trI, pMi h9'p vâi các phông ban, 



2 
ngành: Y t, Cong an, Ban chi huy Quân sr thành ph và các ngành Co lien quan 

t chüc thuc hin. 

2. Các phOng ban, ngành, don vj can cü chüc näng, nhim vii ph& hçip vi 
UBND phuO'ng Cüa Nam thirc hin các bin pháp phOng chéng djch bnh. 

Diu 3. Các h dan, cá nhân thuc vüng cách ly có trách nhim thirc hin 

dung các quy djnh, htthng dn phOng, chng djch cüa các co quan chüc näng 

trong thai gian th'Lrc hin each ly. 

Diu 4. Quyt djnh nay có hiu lirc k tü ngày k. 

Chánh Van phông HDND-UBND thành ph& Thành viên Ban chi dto phOng, 

chng djch Covid-19 thành pM Nam Djnh, Thu truâng các phOng, ban, don vj 

lien quan; Chü tjch UBND phu0ng Cüa Nam và các t chüc, cá nhân lien quan 

chju trách nhim thi hành Quyt djnh nay.!. 

Nyi  nhcInj!. KT. TRU'NG BAN 
- UBND tinh Nam Dinh; 
- BCD phông, chông djch Covid-19 tinh; 
- Sâ Y tê tinh Nam Djnh; 
- Thng trirc Thành Uy; 
- Lnh do UBND thành phô; 
-NhuDiêu4; 
- Cng thông tin din tü TP; - 
- Lmi: VT, BCD. P110 'i !CH UBND THANH PHO 
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