
BCĐ PHÒNG CHỐNG DỊCH 

COVID-19 HUYỆN HẢI HẬU 

Số: 347/QĐ-BCĐ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hải Hậu, ngày 03 tháng 12 năm 2021 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thiết lập vùng phong tỏa cách ly y tế để phòng, chống dịch COVID-19  

đối với khu dân cư thuộc xã Hải Anh huyện Hải Hậu 
 

 

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO 

  

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007;  

Căn cứ Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30/9/2010 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về áp 

dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong 

thời gian có dịch; 

Căn cứ Quyết định số 3986/QĐ-BYT ngày 16/9/2020 của Bộ Y tế về việc 

ban hành “Hướng dẫn tổ chức thực hiện cách ly y tế vùng có dịch COVID-19”; 

Căn cứ Quyết định số 77/QĐ-UBND ngày 07/5/2021 của Ban chỉ đạo 

phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Nam Định về việc ủy quyền thiết lập vùng cách 

ly thôn xóm, TDP trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh; 

Căn cứ tình hình diễn biến của bệnh nhân dương tính với COVID-19 tại xã 

Hải Anh; 

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Y tế huyện tại Tờ trình số 340/TTr-

TTYT ngày 03/12/2021 về việc thiết lập vùng phong tỏa cách ly y tế, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thiết lập vùng phong tỏa cách ly y tế để phòng, chống dịch COVID-19 

đối với: 

1. Địa điểm vùng cách ly: Xóm 20, xã Hải Anh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam 

Định. 

2. Phạm vi vùng cách ly:  

- Một khu dân cư thuộc xóm 20, xã Hải Anh, huyện Hải Hậu gồm 11 hộ, 

32 nhân khẩu. 

3. Thời gian thực hiện: Từ 18 giờ 00 phút, ngày 03/12/2021 đến khi có 

Quyết định dỡ bỏ phong tỏa cách ly y tế. 



 

 

Điều 2. Các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân trong phạm vi phong tỏa 

cách ly y tế có trách nhiệm thực hiện nghiêm các yêu cầu về dịch tễ của cơ quan y 

tế; đảm bảo không để dịch lan rộng trong cộng đồng và không để dịch lây lan 

sang các vùng khác, địa phương khác. 

Xã Hải Anh tuyệt đối không tổ chức các nghi lễ tôn giáo trong thời gian 

phong tỏa cách ly. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành; 

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Y tế, Giám đốc 

Trung tâm Y tế huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Trưởng Ban chỉ đạo 

phòng chống dịch COVID-19, Chủ tịch UBND xã Hải Anh và các tổ chức, cá 

nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- BCĐ PCD COVID-19 tỉnh;       (để b/c) 

- Ban Thường vụ Huyện ủy; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- TV BCĐ, TTCH PCD COVID-19 huyện; 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT. 

KT. TRƯỞNG BAN  

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Đỗ Hải Điền 
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