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S: 761/QD-BCD TP. Nam Djnh, ngày 04 tháng 12 nàm 2021 

QUYET D!NH 
Ye vic thiêt 1p vüng cách ly tii phtrô'ng Trãn Tê Xtro'ng 

dê phông, chông djch Covid-19 

TRTJONG BAN CIII DiO PHONG, CHONG DId  COVID-19 

Can ct Luçit T chic chInh quyn dja phu'o'ng nám 2015, 

Can cz' Lut Phông, chô'ng bnh truyn nhiêm näm 2007; 

Can c& Nghj djnh s 101/2010/ND-CF ngày 30/9/2010 cia ChInh phi quy 

djnh chi tilt thi hành mt so1  diê'u cia Lut P hông, chó'ng bnh truyê'n nhilm ye' áp 

dyng bin pháp cách ly y tê', czt&ng cM cách ly y tl và cho'ng d.ich dc thu trong 

thô'i gian Co dich, 

Càn ct' Quyê't dinh so' 3986/QD-BYT ngày 16/9/2020 cza Bç5 Y té' ye' viçc ban 

hành "So2  tay hu'O'ng dn tá chz'c thy'c hin cách ly y te' viing CO djch C'ovid-19 "; 

Can cz' Quyé't d/nh sO' 77/QD-BCD ngày 0 7/5/2021 cia Ban chi do phông 

chO'ng d/ch Covid-19 tinh Nam Djnh ye' vic Iy quye'n thilt 4p vuing cách ly thôn, 

xOm, tl dan phO' trongphOng, chO'ng dfch Covid-19 trên dja bàn tinh Nam Dinh, 

Can cz' Ké' hogch sO' 25/KH-UBND ngày 09/03/2020 cia UBND thành phI 

ye' dáp ing vO'i trng cá'p dç3 dfch  Covid-19 trên dja bàn thành phI Nam Djnh, 

Theo dé nghj cia UBND phithng Trán Te1  Xu'cing tgi TO' trmnh sO' 44/TTr-

UBND ngày 04/12/202 1 và de' nghj cia TrwOng phOng Y té' tçii TO' trInh 

984/TTr-PYT ngày 04/12/202 1. 

QUYET D!NH: 

Diu 1. Thit 1p vüng cách ly ti phumg Trân Tê Xwmg, thânh ph Nam 

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

1. Phm vi vüng cách ly: Nhà s 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ngách 25 ngô 207 
dumg Phü Long; gm 08 h dan, 22 nhân khu. 

2. Thai gian cách ly: Tilt 11 giô 00 phiit, ngày 04/12/202 1 dn khi có Quy& 

dnh cilia cp có thm quyn v vic kt thilic thit 1p vüng each ly. 

Diu 2. To chüc thuc hiên: 

1. Giao UBND phuô'ng Trân Tê Xuo'ng chili tn, pMi hçip vth các phOng ban, 
ngành: Y t, Cong an, Quân sçr và các ngânh có lien quan t chrc thirc hin. 

2. Các phông ban, ngânh, dan vj can cilr chilrc nàng, nhim v11 phi hçp vâi 
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UBND phung Trn T Xuang thirc hin các bin pháp phông chng djch bnh. 

Diu 3. Các h dan, cá nhân thuc vüng cách ly có trách nhim thrc hin 

dung các quy djnh, hithng dn phông, chng dch cüa các ca quan chüc nãng 
trong thô'i gian thuc hiên each ly. 

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

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

chéng dch Covid-19 thành ph Nam Dnh, Thu trung các phông, ban, dan vj 

lien quan; Chü tjch UBND phithng Trn Tê Xuang và các t chirc, Ca nhân lien 
quan chju trách nhim thi hành Quyt dijnh nay.!. 

Nti nhn? 
- UBND tinh Narn Dinh; 
- BCD phông, chông djch Covid-19 tinh; 
- S&YtêtinhNamDinh; 
- Thumg trrc Thành üy; 
- Lnh dto UBND thành phô; 
-NhuDiêu4; 
- Cong thông tin din ti:r TP; 
- Lu'u: VT, BCD. 

KT. TRIfl1NG BAN 
TJYNG BAN 

PHO C I ICH UBND THANH PHO 
Nguyn Thj Nhtr 
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