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TP. Nam Djnh, ngày 03 tháng 12 nám 2021 

QUYET D!NH 
V viêc thiêt Ip  vñng cách ly ti phu'ông Trãn Quang Khãi 

dê phông, chông djch Covid-19 

TRUONG BAN CHI DkO PHONG, CHONG DICH COV!D-19 

Can cz' Lut To chic chInh quyén djaphuvng nám 2015, 

Can ci'! Liiçt Pliông, chô'ng bnh truyên nhiêm nàm 2007, 

Can cz'!' I\ghi d/nh so' 10]/2010/ND-CP ngày 30/9/2010 ci'!a C'hInh phi'! quy 

djnh chi tiê't thi hành m5t sO' diu ci'!a Lut Phông, chO'ng bnh truye'n nhiém ye' áp 

dyng bin pháp càch ly y té', cwö'ng ché' cách ly y te' và chO'ng dfch dic thI trong 

thai gian cé c/f ch; 

Can ci'! Quyé'! fnh sO' 3986/QD-BYT ngày 16/9/2020 cz'!a B Y te' v vic ban 

hành "SO tay hiróng dan td chz'!'c thy'c hiçn cách ly y té' viing Co d/ch Covid-19 ", 

Can ci'! Quyê't df nh sO' 77/QD-BcD ngày 0 7/5/2021 ci'!a Ban chi dgo phOng 

chO'ng cl/ch Covid-]9 tinh Nam D/nh v vic i'iy quyé'n thié't 1p vuing cách ly thOn, 

xOm, to dan phO trongphOng, chO'ng dich Covid-19 trên df a bàn tinh Nam Dinh; 

Can ci'! Id hoçich sé' 25/Krn UBND ngày 09/03/202 0 cza UBND thành phO' 

v dáp i'!'ng vol tfi'ng cd'p dç5 dfch Covid-19 trên dj a bàn thành pM Nam Dfnh; 

Theo dC ugh! cza UBND phzthng Trdn Quang Khái tgi Ta trinh sO' 43/TTr-

UBND ngày 03/12/202! và d ngh/ ci'!a Tru'O'ng phOng Y té' ti Ta trinh sd 

967/TTr-PYT ngc'iy 03/12/2021. 

QUYET IMNH: 

lJiêu 1. Thiét Ip  vñng each ly tti phuông Tr.n Quang Khâi, thành ph Nam 

Djnh d ngtn chn sr lay lan cüa djch bnh Covid-19, ci th nhu sau: 

1. P1mm vi vüng cách ly: Tr nhà s 48 dn 60 dung D Huy R'ra; gm 07 

h dan, 32 nhan khu. 

2. Thôi gian cách ly: Tr 17 gi 00 phiit, ngày 03/12/202 1 dn khi Co Quyt 

djnh cüa cp có thrn quyn v vic kt thiic thit 1p vüng cách ly. 

Diêu 2. To chrc thu'c hiên: 

1. Giao UBND phLrô'ng Trn Quang Khãi chü trI, phi hçp vOi các phOng 

ban, ngành: Y tê, Cong an, Quân sir và các ngành có lien quan th chrc thirc hin. 



KT. TRI1NG BAN 
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2. Các phông ban, ngânh, don vj can cr chirc nãng, nhim vi phi hcip vOi 

UBND phurng Trn Quang Khãi thrc hin các bin pháp phông chng dch bnh. 

Di1u 3. Các h dan, cá nhân thuc vüng each ly Co trách nhim thirc hin 

dung các quy dinh, hLró'ng dn phông, chng djch cüa các cor quan chüc näng 

trong thôi gian thi'c hin each ly. 

Diu 4. Quyêt djnh nay có hiu 1irc k tü ngày k. 

Chánh Van phông HDND-UBND thành ph& Thánh viên Ban chi do phông, 

chng djch Covid-19 thành ph Nam Dnh, Thu tru&ng các phông, ban, don vi 

lien quan; CIiü tch UBND phu'ng Trn Quang Khãi và các t chc, Ca nhân lien 

quan chju trách nhim thi hành Quyt djnh nay.!. 

Noi nhanT.. 
- UBND tinh Narn Dinh; 
- BCD phOug, chông djch Covid-19 tinh; 
- S Y tê tinh Narn Dinh; 
- ThuOng trrc Thãnh ñy; 
- Lnh thio UBND thãnh phô; 
- Nhu Diêu 4; 
- Cong thông tin din ti.i' TP; 
- Lju: VT, BCD. 
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