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QUYET DNH 
V vic thiêt 1p each ly y t vñng có djch COVID-19 

TRUNG BAN Cm DAO PHONG, CHONG DId  BINU COVID-19 
TINH NINH BINH 

Can cz' Luçt T chj'c chInh quyn djaphu'o'ng ngày 19 tháng 6 näm 2015; 
Lut tha di, ha sung m5t s diu cüa Lut Ta cht'c C'hInh phi và Lut Ta chzc 
ChInh quyn djaphuv'ng ngày 22 tháng 11 nàni 2019; 

Can c& Lut Phông cháng bnh truyn nhiêm so 03/2007QH12 ngày 21 
tháng 11 nàm 2007, 

Can cii' Quyé't djnh sO' 02/2016/QD-TTg ngày 28 tháng 01 nàm 2016 cia 
Thi tu'ó'ng ChInh phi ye' vic quy djnh diu kin cOng ha djch, cOng ha hê't djch 
truyn nhiêm và Quye't djnh Sd 07/2020/QD-TTg ngày 26 tháng 02 näm 2020 
cla Thi tiráng ChInh phi tha ddi, ha sung m5t sd Diu cia Quye't djnh sd 
02/2016/QD-TTg ngày 28 tháng 01 nám 2016 cia Thi titàng ChInhphi v vic 
quy djnh dié'u kin cOng bO' djch, cOng hO' hét djch truyn nhilm ", 

Can cii' Quye't djnh sO' 3986/QD-BYTngày 16/9/2020 cia Bó Ytê v vic ban 
hành "SO' tay Hu'ó'ng dn tO' ch&c thy'c hin cách lyy tl vitng cO djch Covid-]9 ",• 

Can cii' Quye't djnh sO' 219/QD-BYT ngày 29 tháng 01 nàm 2020 cia Bó Y te 
ye' vic hO' sung bnh viêm thrOng ho h do ching mái cia vi rit Corona (nCoT/) 
gay ra vOn danh muc các bénh truyn nhiém nhóm A theo quy djnh tgi Luet PhOng, 
chdng bnh truyên nhiém nám 2007, 

Theo d nghj cia Giám ddc SO' Y te' tgi TO' trInh sO' 157/TTr-SYT ngày 
14 tháng 11 nám 2021. 

QUYET IMNH: 

Diêu 1. Thit 1p cách ly y t (phong tóa) vüng có djch dê phông, chông 
djch COVID-19 quy mô nhu' sau: Mt phn khu virc t 21, phrnng Nam San, 
thành ph Tam Dip, phIa Bc giáp ngO 41 dix&ng Ngô ThI S5, phIa Nam giáp 
duô'ng st B.c - Nam vâ duè'ng Hoàng Diu, phIa Dông giáp dluô'ng st Btc - 
Nam và phIa Tây giáp nüi dá (gO'm 45 h5 vó'i 181 khdu) thirc hin theo Quy& 
djnh s 3986/QD-BYT ngây 16/9/2020 cüa B Y t v vic ban hành "S tay 
Hithng dn t chüc thirc hin each ly y t vüng có djch COVID-19". 
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Diêu 2. Thai gian thirc hin each ly y t: 14 ngây, tü 08 giô, ngày 14 
thang 11 nàm 2021. Thy theo din bin tInh hInh djch bnh d diu chinh thai 
gian cách ly dam bão an toàn, hiu qua. 

Diêu 3. Giao tJy ban nhân dan thãnh ph Tam Dip chü trI, ph& hçp vai 
Sa Y t, Cong an tinh, B Chi huy Quân sr tinh, Sâ Cong Thuang và các Co 

quan, don vj lien quan hirOng din, quy djnh ci th các ni dung thirc hin trong 
khu cách ly y t (phong tôa). 

Diu 4. Quy& djnh nay có hiu 11:rc k tü ngày k). 

Diu 5. Chánh Van phông UBND tinh, thành viên Ban Chi do phông, 
chng Covid-.19 tinh, Giám dc Sà Y th, Giám dc S Cong Thuo'ng, Giám dc 
Cong an tinh, Chi huy trithng Bô Chi huy Quân s1,r tinh, Chü tjch UBNID thành 
pM Tam Dip, Thu tnrng các co quan, don vj và các cá nhân có lien quan cMu 
trách nhim thi hành Quyt djnh nay.! . 

Noinhân: 
- Nhix Diêu 5; 
- ThO tithng ChInh phO; 
- Van phông ChInh phil; 
-BôYtO; 
- Ban Thixng vi Tinh fly; 
- Thu'ng trirc HDND tinh; 
- Länh dao UBND tinh; 
- Các Sâ, Ban, ngành, Doàn th cfia tinh; 
- Các Huyn fly,Thành fly, Dflng fly trijc thuOc tinh; 
- Lãnh dao VP UBND tinh; 
- UBND cac huyn, thành pho; 
- Cong TTDT tinh; 
- Luu: VT, VP2, VP6. 
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