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QUYET D!NH
Két thüc vic thiét 1p cách ly y tê vñng có djch COVID-19
TRU'JNG BAN CHt DAO PHONG, CHONG DCH BLNH COVID-19
TINH NINH BINH
Can cii' Luçit To cht'c chInh quyn dja phu'o'ng ngày 19 tháng 6 nàm 2015;
LuU tha ddi, b sung m(5t so' diu cza Luçt To' chi'c Chmnh pht và Lut To chi'c
ChInh quyn djaphu'o'ng ngày 22 tháng 11 nàm 2019,
Can th Luçt Phông cho'ng bnh fruyn nhilm so' 03/2007QH12 ngày 21
tháng 11 nám 2007,
Can cii' Quyé't djnh sO' 02/2016/QD-TTg ngày 28 tháng 01 nàm 2016 cla
Thi tithng ChInh phi v vic quy djnh diu kin cOng bO djch, cOng bO hét djch
truyn nhi và Quye't djnh so' 07/2020/QD-TTg ngày 26 tháng 02 nám 2020
cza Thi tuóiig ChInh phi tha ddi, ho' sung m(5t so' Diu cia Quyet djnh so'
02/2016/QD-TTg ngày 28 tháng 01 nám 2016 cña Thz tithng ChInh phü ye vic
quy djnh diu kin cOng bo' dich, cOng bo' hIt djch truyn nhilm ",
Can cii' Quyé't djnh so' 3986/QD-BYT ngày 16/9/2020 cia Bó V tO' v viçc ban
hành "SO' tay Hu'áng dn to' ch&c thy'c hin cách lyy té' vuing có djch Covid-19 ",
Can cii' Quyé't djnh sO' 219/QD-BYT ngày 29 tháng 01 nàm 2020 cia Bó V
té' v viçc bd sung bnh viêm du'&ng hO hIp do chüng mó'i cla vi rjt Corona
(nCo V) gay ra vào danh myc các bnh truyn nhilm nhóm A theo quy djnh tgi
Lut Phông, cho'ng bnh truyén nhiém nàm 2007,
Theo d nghj cza Giám ddc Sà V tO' tgi T& trInh so' 205/TTr-SYT ngày
25 tháng 12 nám 2021.
QUYET DNH:
Diêu 1. Kt thüc vic thit 1p cách ly y t (phong tóa) vüng có djch di
vi mt thôn 4, xã Ltc Van, huyn Nho Quan, ciii th: PhIa Bàc giáp tuyn dê
müa 4 H&, tü U tránh lü dn nhà Van boa Xóm 4 dài 192,2m; phIa Nam giáp
cánh dng ttr nhà ông Quách Van Dinh dn nhà bà Pham Thj Phuang, dài
132,49m; phIa Dông giáp du?ng trung tam xã tr nhâ bâ Pham Thj Phiiang dn
nhà van hóa Xóm 4, dài 1 14,87m; phIa Tây giáp cánh dng tü 1,J tránh lü dn
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nhà ông Quách Van Dinh, dài 192,84m; ttng din tIch: 42.672m2 ('tdng 46 h3 và
164 klidu).
Diêu 2. Thii gian kt thüc: tü 23 gi, ngày 25 tháng 12 näm 2021.
Diêu 3. Giao Uy ban nhân dan huyn Nho Quan chü trI, pMi hçip vdi các
Sô, ngành, ca quan, dan vj lien quan t chüc trin khai thirc hin các bin pháp
phông, chng djch Covid- 19 theo quy djnh hin hành.
Diêu 4. Quy& djnh nay có hiu hrc k tr ngày k2.
Diêu 5. Chánh Van phông UBND tinh, thành viên Ban Chi dio phông,
chng Covid-19 tinh, Giám dc Si Y t, Giám dc S& Cong Thuang, Giám diôc
Cong an tinh, Chi huy trumg B Chi huy Quân si.,r tinh, Chü tjch UBNID huyn
Nho Quan, Thu trrnng các co quan, dan vi. và các cá nhân có lien quan chju
trách nhim thi hânh Quyt djnh nay.!
No'i nhân:
- Nhtr Diêu 5;
- Ban Thirong viii Tinh üy;
- Thuôiîg tnrc I-IDND tinh;
- Länh dao UBND tinh;
- Các Sà, Ban, nganh, Doan th cña tinh;
- Các Huyn i:iy, Thành üy, Dng ñy trirc thuc tinh;
- Länh dao VP UBND tinh;
- UBND các huyn, thành phô;
- Cng TTDT tinh;
- Luu: VT, VP2, VP6.
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