
UBND THANH PHO NAM DINH  CONG HOA XA HO!  CHU NGHiA VIT NAM 
BAN CHI DAO Dc 1p - Tir do - Hnh phtic 

PHONG, CHONG DICH COVID-19 

So: 755/QD-BCD TP. Nam Djnh, ngày 03 tháng 12 nàm 2021 

QUYET DNH 
V vic thiêt 1p vñng cách ly ti xii Lc An 

dê phông, chông djch Covid-19 

TRIXO'NG BAN CHI IMO PHONG, CHONG DCH COVID-19 

Can c Lut To chi'c chinh quyn dja phu'crng nám 2015, 

Can ct' Lut Phông, chó'ng bnh truyé'n nhiêm nám 2007; 

Can cv Nghf djnh so' 101/2010/ND-CF ngày 30/9/2010 cia C7'zInh phi quy 

djnh chi tiê't thi hành mQt sO' dieu cia Lugt PhOng, chO'ng bçnh truyé'n nhiên v áp 

dyng bin pháp cách ly y te', cu'ö'ng chê' cách ly y té' và chO'ng d.ich dçc this trong 

thO'i gian cO dich; 

Can cz Quyé't dinh  sO' 3986/QD-BYT ngày 16/9/2020 cia Bç5 Y tê' ye' viçc ban 

hành "Sá tay hiróng dan t chz'c thy'c hin cách ly y té' vithg cO djch Covid-19 "; 

Can ci Quyé't d.inh sO' 77/QD-BCD ngày 07/5/2021 cza Ban chi dio phông 

chng d/ci'i Covid-19 tinh Nam Dfnh  v vic iy quyê'n thié't lqp vitng cách ly thOn, 

xOm, tO dan 9hd trongphOng, chO'ng dich Covid-19 trên dia bàn tinh Nam Djnh; 

Can ci Ké' hoçich sO' 25/KH- UBND ngày 09/03/2020 c?a UBND thành phox 

v dOp tng vOl tfrng cá'p d d/ch Covid-19 trên dja bàn thành phO' Nam Djnh, 

Theo dé ngh/ cia UBND xêi L5c An tgi T& trInh sO' 47/TTr-UBND ngày 

03/12/2021 và d nghf ct2a Tru'Ong phOng Y te' tgi Ta trInh sO' 978/TTr-PYT ngày 

03/12/202 1. 

QUYET DINH: 

Diu 1. Thiêt 1p vling cách ly ti xä Lc An, thành ph Nam Djnh d ngän 

chn sii' lay lan cia dch bnh Covid-19, cii th nhu sau: 

1. Phtm vi vittng each ly: Tü nhà ông Vu Ng9c Anh dn nhà bà Nguyn Thj 

Mai, xórn Thj Kiêu (trong ngö cüa dung Van Cao, giáp trlRYng tiu h9c Lc An); 

grn 05 h dan, 13 nhân khu. 

2. Thôi gian each ly: Tir 20 gi 00 phüt, ngày 03/12/2021 dn khi có Quy& 

djnh cia ctp có thrn quyn v vic kt thüc thi& 1p vüng cách ly. 

ljiêu 2. To chrc thuc hiên: 

1. Giao UBND xä Lc An chñ trI, phi hcp vii các phông ban, ngành: Y t, 



KT. TRIJNG BAN 
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PHO1W ICH UBND THANH PHO 
Nguyn Thj Nhtr 

2 
Cong an, Quân s' và các ngành có lien quan t chrc thirc hin. 

2. Các phông ban, ngành, don vi cAn cir chirc nAng, nhim vii phi hqp vâi 

TJBND xi Lc An thyc hin các bin pháp phông ch6ng djch bnh. 

Diêu 3. Các ho dan, cá nhân thuc vüng cách ly có trách nhim thirc hin 

dung các quy dinh, hung dn phàng, chng djch cüa CáC co quan chüc nAng 

trong thôi gian thirc hin cách ly. 

Diêu 4. Quyt djnh nay có hiu 1irc k tix ngày k. 

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

chông djch Covid-I9 thânh ph Nam Djnh, Thu trithng các phông, ban, dcm vi 

lien quan; Chü tjch UBND xA Lc An và các to chüc, Ca nhân lien quan cMu  trách 

nhirn thi hAnh Quyt djnh nay.!. 

No'i nhâii1jL 
- UBND tinh Narn Djnh; 
- BCD phông, chông djch Covid-19 tinh; 
- Y tê tinh Narn Dinh; 
- Thu'xng trrc I'hAnh uy; 
- Lãnh dto UBND thành phô; 
- Nhu Diêu 4; 
- Cong thông tin din tü TP 
- Luu: VT, BCD. 
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