
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUẢNG XƢƠNG 

 

Số:           /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

     Quảng Xương, ngày       tháng      năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc áp dụng các biện pháp cách ly y tế tập trung đối với ngƣời 

 tiếp xúc gần với trƣờng hợp nghi nhiễm Covid-19 

 trên địa bàn huyện Quảng Xƣơng 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN QUẢNG XƢƠNG 

 

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

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

Căn cứ Nghị định 71/2002/NĐ-CP ngày 23/7/2002 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Pháp lệnh tình trạng khẩn cấp trong trường hợp có 

thảm họa lớn, dịch bệnh nguy hiểm; 

Căn cứ Quyết định số 447/QĐ-TTg ngày 01/4/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ V/v công bố dịch Covid-19; 

Căn cứ Quyết định số 878/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ y tế ban hành 

“Hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung phòng chống dịch Covid-

19”; 

Căn cứ Kế hoạch số: 27/KH-UBND ngày 31/01/2020 của UBND tỉnh 

Thanh Hóa V/v đáp ứng với các cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do 

chủng mới của vi rút Corona gây ra; 

 Căn cứ công văn số 4161/UBND-NN ngày 04/4/2020 của UBND tỉnh 

Thanh Hóa về việc thành lập các khu cách ly tập trung và phê duyệt danh sách 

đối tượng thực hiện cách ly tập trung, danh sách người hết thời gian cách ly tập 

trung trong công tác PCD Covid-19; 

Xét đề nghị của Trưởng Phòng y tế và Giám đốc Trung tâm y tế huyện 

Quảng Xương. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Tiến hành cách ly tập trung tại khu cách ly tập trung của huyện 

đối với công dân xã Quảng Nham  thuộc diện cách ly y tế tập trung phòng, 

chống dịch Covid-19:  

- Bà:   Nguyễn Thị  Bấu .     Sinh năm: 1948 

- Quê quán:    thôn Tân – xã Quảng Nham – huyện Quảng Xương – tỉnh 

Thanh Hóa 

- Lý do cách ly:  đi về từ vùng dịch: phường Bảo Vinh – thành phố  Long 

Khánh – tỉnh Đồng Nai 



 

 

- Thời gian áp dụng cách ly tập trung: 21 ngày, kể từ ngày 18/7/2021 đến 

hết ngày 07/8/2021  

Điều 2.  

Giao Ban Chỉ huy Quân sự huyện tiếp nhận công dân, tổ chức cách ly tập 

trung theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Chủ trì phối hợp với Công An huyện và các 

bộ phận liên quan để thực hiện các biện pháp cách ly, đảm bảo an toàn và thực 

hiện tốt các yêu cầu khác theo qui định trong khu cách ly tập trung.  

Giao Bệnh viện Đa khoa huyện phối hợp UBND xã Quảng Nham và các 

đơn vị có liên quan  tổ chức vận chuyển công dân đến khu cách ly tập trung theo 

quy định của Bộ Y tế, bàn giao công dân cho khu cách ly tập trung của huyện tại  

xã Tiên Trang (xã Quảng Lĩnh cũ). 

 Giao Trung tâm y tế huyện tổ chức điều tra dịch tễ, giám sát hàng ngày, 

lấy mẫu xét nghiệm theo quy định của Bộ Y tế. 

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

 Chánh văn phòng HĐND-UBND huyện, Bệnh viện Đa khoa huyện 

Quảng Xương, Công An huyện, Huyện Đội, Trung tâm y tế huyện, UBND Xã 

Quảng Nham, các cơ quan, đơn vị có liên quan và  các Ông (Bà) có tên tại Điều 

1  chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 
Nơi nhận: 
- Như  Điều 3 QĐ (thực hiện); 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Huy Nam 
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