
UBND HUYÊN v ụ  BẢN
BCĐ PHÒNG CHÓNG DỊCH COVH)-19

Vụ Bản, ngày 03 tháng 02 năm 2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VỆT NAM
ĐỘC lập - T ự  do - Hạnh phúc

Số: 22 /TTr-BCĐ

TỜ TRÌNH
v ề việc đề nghị cách ly tập trung để phòng chống dịch COVID-19

Kính gửi:
- BCĐ phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Nam Định;
- Sở Y tế tỉnh Nam Định.

Căn cứ Quyết định số 878/QĐ-BYT ngày 12/03/2020 về việc ban hành 
“Hướng dẫn cách ly Y tế tại cơ sở sở cách ly tập trung phòng chống dịch 
Covid-19” .

H iện tại, huyện Vụ Bản có 01 trường hợp đã đi cùng chuyến bay từ sân 
bay Tân Sơn N hất về sân bay Nội Bài, ngày 29/01/2021 trên chuyến bay số 
hiệu QH -  242 có bệnh nhân số 1883 dương tính với COVID-19. Ban chỉ đạo 
phòng chống dịch xã L iên M inh đã thực hiện cách ly tại nhà và sau đó đã 
chuyển lên Trung Tâm Y tế huyện để theo dõi cách ly đối với trường hợp này. 
Hiện tại 01 trường hợp này không có biểu hiện sốt, không ho, không khó thở. 
(Có danh sách gửi kèm)

Xét Tờ trình số 07/TTr-BCĐ của BCĐ phòng chống dịch COVID-19 xã 
Liên M inh ngày 03/02/2021; Tờ trình sổ 34/TTr-TTYT ngày 03/02/2021 của 
Trung tâm  Y tế huyện Vụ Bản, V/v đề nghị cách ly tập trung phòng chống dịch 
bệnh Covid-19; Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Vụ Bản đề 
nghị BCĐ phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Nam  Định, Sở Y tế tỉnh Nam  Định 
quyết định áp dụng biện pháp cách ly tập trung đối với 01 trường hợp trên tại 
Trung tâm  Y tế huyện Vụ Bản.

Đề nghị BCĐ phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Nam  Định, Sở Y tế tỉnh 
Nam Định xem xét quyết định ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo ƯBND huyện;
- Ban chỉ đạo của huyện;
- Lưu: VT.

Nguyễn Khắc Xung



UBND HUYỆN vụ BẢN
BCĐ PHÒNG CHỎNG DICH COVĨD -19

Vụ Bản, ngày 03 tháng 02 năm 2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
fìỏc lâp — Tự do — Hanh phúc

DANH SÁCH
Các trường họp cách ly y tế tại Trung tâm Y tế huyện Vụ Bản

(Kèm theo Tờ trình số: 22/TTr-BCĐ ngày 03 thảng 02 năm 2021 của BCĐ phòng chổng dịch covỉd -19 huyện Vụ Bản)
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Nơi nhận:
-BCĐ phòng chổng Covid -  19 tỉnh Nam Định; 
-Sở Y tế Nam Định;
-Lưu VT.
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