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QUYET D!NH
V vic thit 1p cách ly y t vñng có djch COVID-19
TRIXONG BAN CHI D4O PHONG, CHONG D!CH BNH COVID-19
Tf NH NINH BNH
Can th Lut T chz2'c chInh quyn d'ja phu'o'ng ngày 19 tháng 6 nám 2015,
Lut tha do2i, bá sung mt so' dieu cia Lut T chic GiInh phi và Lut T cht'c
ChInh quyn d.iaphu'o'ng ngày 22 tháng 11 nàm 20]9,
Can ct'r Lut Phc3ng chO'ng bnh truyn nhilm sO' 03/2007QH12 ngày 21
tháng 11 nám 2007;
Can cz-' Quyê't dfnh sO' 02/2016/QD-TTg ngày 28 tháng 01 nám 2016 cza
Thi tu'ó'ng ChInh pht v viçc quy dfnh diu kiçn cOng bO' d/ch, cOng b he1t djch
truyn nhilm và Quyê't djnh s 07/2020/QD-TTg ngày 26 tháng 02 nàm 2020
cia Tith tu'óng ChInh phi tha dói, b sung mt so' Diu cia Quyê't djnh s
02/2016/QD-TTg ngày 28 tháng 01 nãn'z 2016 cza Thu tzthng ChInhphi ye viçc
quy djnh diu kiçn cOng bO' dich, cOng bO' hé't dfch truyn nhilm ",
C'àn cu' Quyé't djnh sO' 3986/QD-BYTngày 16/9/2020 cüa B5 YtIv vic ban
hành "So2 tay Hu'Ong dJn t chi'c thc hin cách lyy te' viing có d/ch C'ovid-19 ",
Can cii' Qet dfnh sO' 219/QD-BYT ngày 29 tháng 01 nãm 2020 cta Bç3 Y te'
vj vic bd sung bçnh v/em duOng ho h4 do chtng mài cia vi rit Corona (nCo 1'9
gay ra vào danh muc các bnh truyn nhiém nhóm A theo quy djnh tgi Lugt PhOng,
chdng bénh truyn nhilm nàm 2007;
Theo d nghi cza Giám dO'c SO' Y té' tçii Ta trinh sO' 158/TTr-SYT ngày
15 tháng 11 näm 2021.
QUYET IMNH:
Diêu 1. Thit 1p cách ly y t (phong tóa) vüng có djch d phông, chng
djch COVID-19 quy mô nhu' sau:
1. Vñng phong tóa thu nht: Toàn b to 21, t 22, tO 23 phithng Nam Sen,
thành ph Tam Dip, phIa Bc giáp ththng vào ga Dng Giao, phIa Nam giáp
dithng st Btc - Nam vâ thrng Hoàng Diu, phIa Dông giáp dithng st Bc Nam và phia Tây giáp dithng Ngô ThI S5 và ni.ii dá (gm 153 h.5 vó'i 661 kha2u).
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2. Vüng phong tôa thir hai: Mt phn t 20, phithng Nam Son, thành phô
Tam Dip, phIa Bäc giáp dt.thng st Bc - Narn, phIa Narn giáp duing Quang
Trung (Quc l5 JA), phIa Dông giáp h rnrórc Cong ty 529 và cay xàng 201,
phIa Tây giáp ngö 1888, dung Quang Trung ('girn 23 hç5 vâi 91 kháu);
3. Vüng phong tóa thir ba: Mt phân to 15 phtthng Btc Son, thành ph
Tarn Dip, tr dirn du là ngô 188 &thng Trân Phü den diem cuôi là ngô 89
du?ng Ngô Van Si (gm 15 hç3 và 52 khdu).
Các vUng phong tOa thirc hin theo Quyt djnh s 3986/QD-BYT ngày
16/9/2020 cüa B Y t v vic ban hành "So tay HixOng dn th chirc thirc hin
each ly y t vüng có djch COVID-19".
Diêu 2. Thi gian thirc hin cách ly y tê: 14 ngày, t1r 16 gRi, ngày 15
tháng 11 näm 2021. Thy theo din bin tInh hInh djch bnh d diu chinh thñ
gian cách ly dam bão an toàn, hiu qua.
Diu 3. Giao Üy ban nhân dan thânh ph Tarn Dip chü trI, phi hçip vói
S Y t, Cong an tinh, B Chi huy Quãn sIr tinh, Sâ Cong Thuong và cac Co
quan, don vj lien quan huâng dan, quy djnh cv the các ni dung thirc hin trong
khu cách ly y t (phong tOa).
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Dieu 4. Quyet dnh nay co hiçu lirc ke tu ngay ky va thay the Quyet dnh
s 272/QD-BCD ngày 14/11/2021 cüa Ban Chi do phOng, chng djch Covid-19
cua tinh v vic thi& 1p CáCh ly y t vüng có djch COVID-19.
JJiu 5. Chánh Van phông UBND tinh, thânh viên Ban Chi dto phông,
cMng Covid-19 tinh, Giám dc S& Y t, Giám dc Si Cong Thuo'ng, Giám dc
Cong an tinh, Chi huy tru'âng Bô Chi huy Quân sir tinh, Chü tjch UBND thành
phé Tarn Dip, Thu trueing các co quan, don vj Va các cá nhân có lien quan chju
trách nhim thi hành Quyt djnh này./.
Ncri n/i ln:
- Nhu Diêu 5;
- ThO tl.róug ChInh phO;
- Van phOng ChInh plii;
-BôYtê;
- Ban Thi.thng viii Tinh ciy;
- Thtx&ng trrc HDND tinh;
- Lãnh dao UBND tinh;
- Các So, Ban, nganh, Doàn the cüa tnh;
- Các Huyn Ciy, Thành Ciy, Dãng iiy trxc thuc tinh;
- Lãnh dao VP UBND tinh;
- UBND các huyn, thành phô;
- Cng TTDT tinh;
- Luu: VT, VP2, VP6.
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