
UBND THANH PHO NAM DJNH  CQNG HOA xA HOI CHU NGHIA VIT NAM 
BAN CHI DAO Dc Ip - Tir do - Htnh phñc 

PHONG, CHONG DICH COVID-19 

S: 667/QD-BCD TP. Nam Dinh, ngày 28 tháng 11 nàm 2021 

QUYET DJNH 
V vic thit 1p vñng each ly t,i phu'ô'ng Nàng Tflnh 

dê phông, chông dlch  Covid-19 

TRIXONG BAN CHf D4O PHONG, CHONG D!CH COVID-19 

Can ct'Lut Td chic chInh quyn djaphtccmg nám 2015, 

Can cz[i Lut Phông, cho'ng bnh truyn nhilm nám 2007, 

Can ct Nghj djnh so' 101/2010/ND-CT ngày 30/9/2010 cza C'hInh phz quy 

dnh chi tjlt thi hành mt2t  sO' dié'u cza Luat  Phông, chO'ng bnh truyn nhilm ye' áp 

dyng bin pháp cách ly y te', ctcô'ng chê' cách ly y te' và chO'ng djch dic this trong 

thai gian có djch; 

Can cii' Quye't djnh so' 3986/QD-BYT ngày 16/9/2020 cia B5 Y te' ye' vic ban 

hành "So' tay hu'O'ng dciii to' chz'c thy'c hin cách ly y te' viing có djch Covid-19 ", 

Can ct' Quyê't djnh sO' 77/QD-BCD ngày 07/5/2021 cia Ban chi dçio phOng 

chO'ng djch Covid-19 tunh Nam Djnh ve vic iy quyê'n thié't 4p vuing cách ly thôn, 

xóm, to' dánphO' trongphOng, chO'ng dich Covid-19 trên dia bàn tinh Nam Dinh, 

Can c' KI hogch so' 25/KH-UBND ngày 09/03/2020 cza UBND thành phO' 

v dáp ing vO'i tIcng ca'p d5 djch Covid- 19 trên dja bàn thành phO' Nam Djnh; 

Theo d nghj cia UBND phu'O'ng Náng Thih tgi To' trinh so' 20/TTr-UBND 

ngày 28/11/2021 và d nghj cia Tru'O'ngphOng V tl tgi To' trinh sO' 881/TTr-PYT 

ngày 28/11/2021. 

QUYET D!NH: 

Diu 1. Thit 1p  vüng each ly ti phiing Näng TTnh, thành ph Nam Djnh 

d ngàn chn sir lay lan cüa djch bnh Covid-19, cii th nhu sau: 

1. Phtm vi vüng each ly: 

- Khu virc chq Näng TTnh: 

+ Tr nhà s 49 dn 67 (ben day lé) ph Nguyen Hng. 

+ Tr nhà so 30 den 40 (ben day chn) ph Nguyen Hng. 

+ Tü nba s 49 dn 79 (ben day lé) duèng Phan DInh Giót. 

+ Tr nhà s 70 dn 94 (ben day chn) duô'ng Phan DInh Giót. 

- Khu virc dithng Van Cao: 

+ Tir Bach hoá NAng Tinh dn nhà so 08 (ben day chn) duing Van Cao. 
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+ Tir ngO 12 dn nhà s 150 (ben dày chn) dtrng Van Cao. 

+ Tir nhà s 35 den 177 (ben dày lê) &thng Van Cao. 

+ Tr nhà sé 200 dn 212 (ben dày chn) duô'ng Van Cao. 

- Tng s& 501 h dan, 1.144 nhãn khu. 

2. Thii gian cách ly: Tr 19 giô' 30 phüt, ngày 28/11/202 1 dn khi có Quyt 

djnh cüa cp có thm quyn v vic k& thüc thit 1p vüng each ly. 

Diêu 2. To chüc thuc hiên 

1. Giao UBND phix&ng Nàng Tnh chü trl, phi hçip vi các phông ban, 

ngành: Y t, Cong an, Quân sir và các ngành có lien quan t chüc thirc hin. 

2. Các phông ban, ngành, dcm vj can ciii chiirc näng, nhim vi phi hgp viii 

UBND phthng Näng Tinh thirc hin các bin pháp phông chng dch bnh. 

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

dung các quy djnh, huàng dn phông, cMng djch cüa các ca quan chüc nàng 

trong thôi gian thirc hin cách ly. 

Diêu 4. Quyt djnh nay có hiu 1irc k tr ngày k. 

Chánh Van phông HDND-UBND thânh phô, Thành viên Ban chi do 

cMng djch Covid-19 thành pM Nam Dnh, Thu trithng các phông, ban,c . 

lien quan; Chü tjch UBND phithng Nàng Tinh và các to chiirc, Ca nhân li' 

chju trách nhim thi hành Quy& djnh nay.!. 

Noi nhan:1  
- UBND tinh Nam Djnh; 
- BCD phông, chông djch Covid- 19 tinh; 
- SYtêtinhNamDjnh; 
- Thung trirc Thành Uy; 
- Lnh do UBND thành phô; 
-NhuDiêu4; 
- Cong thông tin din tr TP; 
-Lixu:VT,BCD. 
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