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QUYET D!NH 
Ye vic thiêt 1p vüng cách ly t,i phu'ông Trãn Tê Xtwng 

dê phông, chông djch Covid-19 

TR!JONG BAN Cm DiO PHONG, CHONG DId  COV!D-19 

Can cj'Lu2t To chz'c chInh quyn djaphwo'ng nám 2015, 

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

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

djnh chi tiê't thi hành mt7t so1  die2u cia Luçt Phông, chô'ng bnh truyê'n nhiêm ye áp 

dyng bin pháp cách ly y té', cu6'ng chê' cách ly y tê' và cho'ng djch dçc thI trong 

th&i gian có dich; 

Can cz' Quyê't d/nh so' 3986/QD-BYT ngày 16/9/2020 cia B5 Y ti ye' vic ban 

hành "So2  tay hzthng dái to2  chi'c thl!c hin cách ly y te' vuing có djch Covid-19 ", 

Can cz' Quye't djnh sO' 77/QD-BcD ngày 07/5/2021 cia Ban chl dgo phOng 

chO'ng dfch Covid-19 tinh Nam Djnh v vic iy quyn thilt 1p vutng cách ly thOn, 

xóm, td dan M trongphOng, cho'ng djch Covid-19 trên dja bàn tinh Nam Djnh, 

Can ci Ké hogch sO' 25/KH- UBND ngày 09/03/2020 cta UBND thành phO' 

v dáp i'mg vO'i ticng cd'p dt5 djch Covid-19 trên d/a bàn thành pM Nam Djnh; 

Theo d nghj cia UBND phu'&ng Trán TéT  Xu'crng tii Ta trInh sO' 44/TTr-

UBND ngày 04/12/202 1 và d nghj cza Trzthng phOng Y te' tgi Ta trinh sd 
986/TTr-PYT ngày 04/12/202 1. 

QUYET DINH: 

Diu 1. Thit 1p vüng cách ly ti phthng Trn T Xucmg, thành ph Nam 

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

1. Phm vi vüng cách ly: Nhà sá 144, 146, 148, 150, 152, 154 duing Tr.n 

Nht Duet;  gm 06 h dan, 12 nhân khu. 

2. Thai gian cách ly: Tir 11 gRi 00 phüt, ngày 04/12/202 1 dn khi có Quyt 

dnh cüa cp có thm quyn v vic kt thiic thit 1p vüng cách ly. 

Diu 2. To chirc thi.rc hiên: 

1. Giao UBND phrnmg Trân Tê Xuang chü tn, phi hçp vOi các phông ban, 

ngành: Y t, Cong an, Quân sir và các ngânh có lien quan t chirc th?c hin. 

2. Các phông ban, ngânh, dan vj can c1r chirc nAng, nhim v1i phi hçip vói 
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UBNID 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 thirc hin 

diing các quy dnh, huâng dn phông, chng djch cüa các Ca quan chüc näng 
trong thi gian thc hin cách ly. 

Diu 4. Quyt djnh nay có hiu 1pc k tir ngày k. 

Chánh Van phông HIDND-UBND thành ph& Thânh viên Ban chi dao  phông, 

cMng djch Covid- 19 thành ph Nam Djnh, Thii truö'ng các phông, ban, dan vj 

lien quan; ChU tch UBND phuô'ng Trn Tê Xuang và các t chcrc, cá nhân lien 

quan chju trách nhim thi hành Quy& djnh nay.!. 

No'i nhan- 
- UBND tinh Narn Dinh; 
- BCD phOng, chong djch Covid-19 tinh; 
- Si Y té tinh Nam Dinh; 
- Thumg trirc Thành üy; 
- Lnh do UBND thành phô; 
- Nhir Diêu 4; 
- Cong thông tin din tCr TP; 
- Lu'u: VT, BCD. 
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