
UBND THANH PHO NAM DINH 
BAN CHI IMO 

PHONG, CHONG D!CH  COVID-19 

CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
Dc 1p - Ti, do - Hnh phñc 

So: 670/QD-BCD TP. Nam Djnh, ngày 28 tháng 11 nâm 2021 

QUYET DJNH 
A A A A Ye vice thiet Iip vung each ly tu phirong LQc Vu'Qng 

dê phông, chng djch Covid-19 

TRUONG BAN Cifi DiO PHONG, CHONG DCH COVID-19 

Can th Lut To chz'c chInh quyn dja phwong nám 2015, 

Can ct' Luçt Phông, chó'ng bnh truyn nhiém nám 2007, 

Can cz' Nghj djnh s 101/2010/ND-C'P ngày 30/9/2010 cia C'hInh phi quy 

djnh chi tiê't thi hành mt s dié'u cia Lugt Phông, chdng bnh truyê'n nhim vé ap 

dyng bin pháp cách ly y t4 cu'&ng chê' cách ly y té' và chó'ng djch dc thI trong 

thai gian có dich, 

àn cii' Quyê't djnh so' 3986/QD-BYT ngày 16/9/2020 cza B5 Y te' ye' vic ban 

hành "So2  tay hu'ó'ng dan to' chz'c thyc hin cách ly y te' vIing Co djch C'ovid-19 "; 

Can c Quye't djnh sO' 77/QD-BCD ngày 0 7/5/2021 cüa Ban chi dgo phOng 

chO'ng djch Covid-19 tinh Nam Djnh ye2  vic z,y quye2n thiê't lçp viing cách ly thón, 

xOm, to' dan phô' trongphOng, chO'ng d/ch Covid-19 trên d/a bàn tinh Nam Djnh, 

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

ye2  dáp t'mg vài tfmg câ'p dç3 d/ch Covid-19 trên d/a bàn thành pM Nam Djnh; 

Theo de2 nghj cia UBND phw&ng Lc Vu'crng tai Ta trInh sO' 47/TTr-UBND 

ngày 28/11/2021 và de2 nghj cia TrzthngphOng Yté ti Ta trinh sO 884/TTr-PYT 

ngày 28/11/2021. 

QUYET IMNH: 

Diu 1. Thit 1p vüng cách ly ti phuông Lc Vupng, thành ph Nam Djnh 

d ngän chn s11 lay lan cüa djch bnh Covid-19, ciii th nhu sau: 

1. Phm vi vüng each ly: Chuyn 12, xuâng 01 và khu virc nhà an cüa Cong 

ty TNI-IH Maxport Limited Vit Nam — Chi nhánh Nam Djnh, gôm 37 cong nhân. 

2. Thi gian cách ly: Tr 22 gRi 00 phüt, ngày 28/11/202 1 dn khi có Quy& 

drih cüa cp có thm quyn v vic k& thüc thi& 1p vüng cách ly. 

Diu 2. T ehüc thuc hiên: 

1. Giao UBND phr&ng Lc Vucing chü trI, phi hçp vOi các phông ban, 

ngành: Y th, Cong an, Quân sr và các ngành có lien quan hithng dn, kim tra vá 

giám sat Cong ty TNHIH Maxport Limited Vit Nam — Chi nhánh Nam Djnh th%rc 



KT. TRUONG BAN 
TJNG BAN 

PHO C11r1tH UBND THANH PHO 
Nguyn Thj Nhir 

2 
hin các bin pháp phông, chng djch bnh. 

2. Các cá nhân, th chüc thuc vüng cách ly có trách nhim thirc hin dung các 
quy djnh, huàng dn phông, cMng djch cüa các Ca quan chirc näng trong thyi 
gian thrc hin cách ly. 

Diu 3. Quyt djnh nay có hiu hrc k tü ngày k. 

Chánh Van phông HBND-UBND thành ph Thành viên Ban chi dto phông, 
chng djch Covid-19 thành ph Nam Djnh, Thu trithng các phông, ban, dan vj 
lien quan, Chu tjch UBND phung Lc Vixçing, lãnh do Cong ty TN}IH Maxport. 
Limited Vit Nam — Chi nhánh Nam Djnh và các t chüc, Ca nhân lien quan chju 
trách nhim thi hành Quy& djnh nay.!. 

Noi nhiân:1 
- UBND tinh Narn Djnh; 
- BCD phOng, chong djch Covid-19 tinh; 
- Só Y tê tinh Nam Dinh; 
- Thung trrc Thành üy; 
- Lânh do UBND thành phô; 
-NhuDiêu3; 
- Cong thông tin din tir TP; 
-Lu'u:VT,BCD. 
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