
UBND THANI-I PI-IO NAM DJNH CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
BAN CHI DAO Dc 1p - Ttr do - Hinh phñc 

PHONG, CHONG DICH COV1D-19 

So: 7451QD-BCD TP. Nam Djnh, ngày 03 tháng 12 nám 2021 

QUYET D!NH 
Vê vic thiêt 1p vüng each ly ti phtrbng Vj Xuyên 

dé phông, chông dlch  Covid-19 

TRU'O'NG BAN CHI JJO PHONG, CHONG DICH COVID-19 

Can ci' Luct To chz'c chinh quyn d/a phzw'ng nám 2015, 

Can ci LtiçIt Phông, chó'ng bnh truyn nhiêm nám 2007, 

Can ci Nghj d'/nh so' 101/2010/ND-CT ngày 30/9/2010 cia C'hInh phü quy 

d/nh chi tiê't ti-il hành rn5t sO' diu cza Lug7 PhOng, chO'ng bnh truyê'n nhilm v ap 

ding bin pháp cách ly y tê', cu'&ng ché' cách ly y té' và chO'ng djch dic thu trong 

th&i gian cO cl.ich; 

Can ci Quyé't a/nh so 3986/QD-BYT ngày 16/9/2020 cia B3 Y té' ye' vic ban 

hành "So tcly hu'O'ng dán t chtc thcc hin cách lyy tl ving có d/ch Covid-19 
", 

Can cz' QuyCt a/nh so 77/QD-BC'D ngày 0 7/5/2021 cz-a Ban chi 4w phôn 

chng cl/c/i Covid-19 tinh Nam Djnh v vic iiy quyn thiê't lçp ving cách ly thO 

xOm, tO dOn phO trongphOng, chOng d/ch Covid-19 trên cl/a bàn tinh Nam D/nh, 

Can c0 id hoich sO 25/KH-UBND ngày 09/03/2020 cia UBND thành phO' 

v clap O'ng vol tIrng cOp dç5 d/ch Covid-19 trên cl/a bàn thành pM Nam 1)/nh; 

Theo clé ngh/ cza UBND phuàng V/ Xuyên tgi Ta trinh sO' 47/TTr-UBND 

ngày 03/12/2021 và cl ngh/ cOa Tru'àng phOng Y te' tgi T& trInh sO' 968/TTr-PYT 
ngày 03/12/202]. 

QUYET JMNH: 

Diu 1. Thit 1Ip ving each ly tai phuOng Vj Xuyên, thành pM Nam Djnh 
d ngän chän sr lâ.y lan cüa djch bnh Covid-19, cij th nhu sau: 

1. Phirn vi ving each ly: Tr nhà s 06 dn 20 (ben dy chn) ngö 199 duô'ng 
Trn Nht DL1ât, té 07; gm 08 h dan, 18 nhân khu. 

2. Thô'i gian each ly: T~ 20 gi 00 phiiit, ngày 03/12/2021 dn khi có Quyt 
djnh cüa dip có thrn quyn v vic kt thüc thit 1p vüng each ly. 

Dieu 2. TO chi.rc thuc hiên: 

1. Giao UBND phung Vj Xuyên chü trI, pMi h?p  vOi các phông ban, 
ngành: Y tê, COng an, Quân sii vâ các ngành có lien quan t chrc thrc hin. 



KT. TRI1NG BAN 
TRUNG BAN 

PHO TICH UBND THANH PHO 
Nguyn ThI Nhtr 

2 
2. Các phông ban, ngành, dan vj can cir chc näng, nhim vçt phi hçip vói 

UBND phuông Vi, Xuyên thirc hin các bin pháp phông chng djch bnh. 

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

dung các quy dinh, hung dn phông, chng djch cüa các Ca quan chüc nàng 

trong thôi gian thic hin each ly. 

Diu 4. Quyt djnh nay có hiu 1rc k tr ngày k. 

Chánh Van phông HDND-UBND thânh ph& Thânh viên Ban chi dio phông, 

chng djch Covid-19 thành ph Nam Djnh, Thu truâng các phông, ban, dan vi, 

lien quan; Chü tjch UBND phung Vi,  Xuyên và các t6 chiirc, cá nhân lien quan 

chju trách nhim thi hành Quyt djnh nay.!. 

Noi  nha,,YtL 
- UBND tinh Narn Dinli; 
- BCD phông, chng djch Covid-19 tinh; 
- Sy Y tê tinh Narn Dinh; 
- Thrng trrc Tliñnh ñy; 
- Lnh dio UBND thành phô; 
- Nhu Diëu 4; 
- Cong thông tin din tr TP; 
-Lmi:VT,BCD. 
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