
UBND THANH PHO NAM DINH CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
BAN CH DAO Dc 1p  - Ti.r do - Hnh phñc 

PHONG, CHONG DICH  COVID-19 

S: 728/QD-BCD TP. Nam Djnh, ngày 01 tháng 12 nàm 2021 

QUYET D4NH 
V vic thiêt 1p vüng each ly ti phtrô'ng Lc Hi 

aê phông, chông dlch  Covid-19 

TRUONG BAN CIII DiO PHONG, CHONG DICH COVID-19 

Can ciLu2t Td ch&c chInh quyn djaphuv'ng näm 2015; 

Can ct' Luçt Phông, chó'ng bçnh truyn nhiêm nám 2007, 

Can th Nghj djnh s 101/2010/ND-CF ngày 30/9/2010 cza ChInh phi quy 

djnh chi tiê't thi hành mt s diêu cüa Lugt Phông, chng bnh truyn nhilm ye' áp 

dyng bin pháp cách ly y té', cw6'ng ché' cách ly y te' và chó'ng djch dc this trong 

thai gian Co dich; 

Can ct Quyê't d/nh so' 3986/QD-BYT ngày 16/9/2020 cja Bç3 Y té' ye' vic ban 

hành "So2  tay hu'O'ng d&i td chü'c thy'c hin cách ly y te' virng CO d/ch C'ovid-19 ", 

Can cii' Quye't djnh sO' 77/QD-BC'D ngày 0 7/5/2021 cza Ban chi dgo phOng 

chng djch Covid-19 tinh Nam Djnh ye' vic iy  quye'n thie2t lcp vI?ng cách ly thOn, 

xOm, td dan phO' trong phOng, chO'ng dfch Covid- 19 trên dja bàn tinh Nam Djnh; 

Can ci'r KI hogch s 25/K[-I-UBND ngày 09/03/2020 cia UBND thành phO' 

ye' dáp i'ng vO'i tz'cng cá'p dç5 djch Covid-19 trên dja bàn thành phO' Nam Djnh, 

Theo de' nghj cIa UBNDphu'O'ng L3c Hg tgi Ta trinh sO' 47/TTr-UBND ngày 

01/12/2021 và de' nghj cia Tru'O'ngphOng Y té tgi T& trInh sO' 943/TTr-PYT ngày 

01/12/2021. 

QUYET D!NH: 

Diu 1. Thit 1p vltng cách ly ti phumg Lc Ht, thành ph Nam Djnh d 

ngàn chn s1r lay lan cüa djch bnh Covid-19, ci.i th nhu sau: 

1. Phtm vi vüng cách ly: Ngách 01 ngO 56 dutmg Büi Btng Doàn; gm 06 

h dan, 22 nhân khu. 

2. Thi gian each ly: Tir 18 gR 00 phüt, ngày 01/12/2021 dn khi có Quyt 

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

Diu 2. To chüc thirc hin 

1. Giao UBND phung Lc Hi chü trI, phi h9p vol các phông ban, ngành: 

Y th, Cong an, Quân s,r và các ngành có lien quan th chirc thirc hin. 

2. Các phông ban, ngành, don vj can cir chirc näng, nhim vi phi hcip vOi 
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UBNID phithng Lc H thrc hin các bin pháp phông chng dch bnh. 

Diu 3. Các hO dan, cá nhân thuOc vüng each ly có trách nhim thrc hin 

ditng các quy djnh, huóng dn phông, cMng djch cUa các Ca quan chüc nàng 
trong th&i gian thrc hin cách ly. 

Diu 4. Quy& djnh nay có hiu lirc k tü ngày k. 

Chánh Van phàng HDND-UBND thành ph, Thành viên Ban chi dao  phông, 

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

lien quan; Chü tjch UBND phung LOc  H và các t chrc, cá nhân lien quan chju 

trách nhim thi hành Quyt djnh nay.!. 

Noi nhân: UI 
- UBND tinli Narn Dinh; 
- BCD phông, chông djch Covid-19 tinh; 
-SâYtêtinhNamDjnh; 
- Thing trirc Thành üy; 
- LAnh do UBND thành pho; 
-NhtrDiêu4; 
- Cong thông tin din tr TP; 
- Lixu: VT, BCD. 

KT. TRUNG BAN 

PHO CHU TICH UBND THANH PHO 
Nguyn Thj Nhtr 
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