
UBND THANH PHO NAM DJNH CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
BAN CHI DAO TNc 1p - Tir do - Hinh phñc 

PHONG, CHONG DICH COVID-19 

So: 6731QD-BCD TP. Nam Djnh, ngày 29 tháng 11 nám 2021 

QUYET DNH 
V vic thit Ip vñng cách ly ti tru'ông THPT Trãn Hu'ng Dio 

dê phông, chông djch Covid-19 

TRIJNG BAN CHi DiO PHONG, CHONG D!CH  COVID-19 

Can thLut To chz'c chInh quyn djaphu'crng nàm 2015, 

Can th Luct Phông, cho'ng bnh truyen nhiém nàm 2007, 

Can c Nghj d/nh sl 101/2010/ND-CF ngày 30/9/2010 cza ChInh phz quy 

d/nh chi tilt thi hành mt so' diê'u cza Lut Phông, chO'ng bnh truyê'n nhiém v ap 
dyng bin pháp cách ly y té', czth'ng ché' cách ly y té' và chO'ng dfch dçc th1 trong 

thai gian có djch, 

Can ct' Quyê't d/nh sO' 3986/QD-BYT ngày 16/9/2020 cza Bç5 Y té v vic ban 

hành "So2  tay hzthng dcn to' chj'c thy'c hin cách ly y té' vIing CO d/ch Covid-19 ", 

Can ci Quylt djnh so' 77/QD-BCD ngày 0 7/5/2021 cta Ban chi dçio phOng 

chO'ng djch Covid-19 tinh Nam Djnh ye' vic zy quyé'n thié't 1p vIing cách ly thOn, 

xOm, to' dan phI trongphOng, chO'ng djch Covid-19 trên dja bàn tinh Nam Dinh, 

Can c Ke' hogch sO' 25/KH-UBND ngày 09/03/2020 cia UBND thành phO 

v dáp &ng vO'i tIrng cá'p d5 dfch Covid- 19 trên dja bàn thành phO' Nam Djnh, 

Theo d nghj cia trtrO'ng THPT Tro'n Hwng Dio tqi T& trInh sO' 23/TTr-

THPTTHD ngày 29/11/2021 và dé nghj cia Tru'O'ng phOng Y to' tgi Ta trInh so 

887/TTr-PYT ngày 29/11/2021. 

QUYET IMNH: 

Diu 1. Thit 1p vüng cách ly ti truô'ng THPT Trân Hung Dto, phu6ng 

Lôc Vucmg, thành ph6 Nam Djnh d ngàn chn sir lay lan cüa djch bnh Covid-

19, ci th nhu sau: 

1. Phtm vi vüng cách ly: Khu nhà E 03 tang dy sau cUa tru6ng THPT Trân 

Hung Do, phuiing Lc Vuçmg, thânh ph Nam Dnh; gm 43 hçc sinh và 07 

giáo viên. 

2. Thi gian cách ly: Tr 14 giä 00 phüt, ngày 29/11/202 1 dn khi có Quy& 

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

Diu 2. T chüc thuc hiên 

1. Giao UBND phithng Lc Vuçmg chü tn, phi hçip vâi trung THPT Trn 
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Hung Dao, các phông ban, ngành: Y th, Cong an, Quân si,r và các ngành có lien 

quan t ehirc thirc hin. 

2. Các phông ban, ngành, dan vj can cü chüc nãng, nhim v1i phi hcip vói 

UBND phuèng LOc  Vuçmg thirc hin các bin pháp phông chng djch bnh. 

3. Các cá nhân, dan vi thuc vüng each ly có trách nhim th?c hin dung các 

quy djnh, hu&ng dn phông, ch6ng dch cüa các Ca quan chrc näng trong thai 

gian thrc hin each ly. 

Diu 3. Quyt djnh nay có hiu 1rc k tir ngày k. 

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

chng djch Covid- 19 thành ph Nam Djnh, Thu trurng các phông, ban, dan vj lien 

quan, ChU tjch UBNIi) phu?mg Lc Vucrng, Hiu truông trueing THPT Trn Hung 

Do và các t chirc, cá nhân lien quan chju trách nhim thi hânh Quy& djnh nay.!. 

Noi  nhan7.. 
- UBND tinh Narn Dinh; 
- BCD phàng, chông djch Covid-19 tinh; 
-SYtêtinhNamDjnh; 
- ThiRxng tr%rc Thành üy; 
- Lãnh do UBND thãnh phô; 
-Nhi.rDiêu3; 
- Cong thông tin din tü TP; 
- Liru: VT, BCD. 
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