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QUYẾT ĐỊNH 

V/v thiết lập cách ly y tế đối với khu vực chợ Đồng Văn và khu vực 

dân cư tại tổ dân phố Nguyễn Hữu Tiến, phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên 

để phòng, chống dịch Covid-19  

 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ DUY TIÊN 
 

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

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019; 

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

Căn cứ Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30/9/2010 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm về áp 

dụng biện pháp cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch; 

Căn cứ Quyết định số 3986/QĐ-BYT ngày 16/9/2020 của Bộ Y tế về việc ban 

hành "Sổ tay Hướng dẫn tổ chức thực hiện cách ly y tế vùng có dịch COVID-19"; 

Căn cứ Quyết định số 2686/QĐ-BCĐQG ngày 31/5/2021 của Ban Chỉ đạo 

quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 quy định đánh giá mức độ nguy cơ và các 

biện pháp hành chính tương ứng trong phòng, chống dịch COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 1740/QĐ-UBND ngày 01/10/2021 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Hà nam về việc Ủy quyền quyết định thiết lập cách ly y tế vùng có dịch phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Y tế thị xã và UBND phường Đồng Văn tại 

Tờ trình số 60/TTr-UBND ngày 08/10/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thiết lập cách ly y tế (phong tỏa) vùng có dịch Covid-19 đối với khu 

vực chợ Đồng Văn và một khu vực dân cư tại tổ dân phố Nguyễn Hữu Tiến, 

phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam để phòng, chống dịch bệnh 

COVID- 19. Cụ thể: 

1. Mục đích, yêu cầu: Ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19; việc tổ chức 

thực hiện cách ly y tế trong vùng phong tỏa phải đảm bảo an ninh trật tự, an toàn 

và an sinh xã hội. 

2. Phạm vi phong tỏa: Khu vực chợ Đồng Văn và một khu vực dân cư thuộc 

tổ dân phố Nguyễn Hữu Tiến, phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam 

với 185 hộ, tương ứng 377 nhân khẩu (phía Bắc giáp cầu vượt Đồng Văn; phía 

Nam và phía Đông giáp khu dân cư đô thị mới tổ dân phố Nguyễn Hữu Tiến; phía 

Tây giáp bờ kênh A-48). 

3. Thời gian cách ly: Tối thiểu 14 ngày, từ 06 giờ 00 phút ngày 08/10/2021.  



 2 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao UBND phường Đồng Văn chủ trì, phối hợp với ngành Y tế, Công an, 

Quân sự, các ban, ngành, đoàn thể liên quan quy định cụ thể các nội dung và thực 

hiện cách ly y tế theo quy định tại Quyết định số 3986/QĐ-BYT ngày 16/9/2020 

của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “Sổ tay Hướng dẫn tổ chức thực hiện cách 

ly y tế vùng có dịch COVID-19”; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn, an sinh xã hội, 

các nhu cầu thiết yếu của người dân vùng phong tỏa; đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền tạo sự đồng thuận và tự giác thực hiện biện pháp phòng, chống dịch Covid-

19 của người dân. 

2. Giao Phòng Y tế, Trung tâm Y tế hướng dẫn, phối hợp với UBND phường 

Đồng Văn và các đơn vị liên quan tổ chức phòng, chống dịch tại vùng phong tỏa 

quyết liệt, an toàn, hiệu quả, đúng quy định. 

3. Giao Công an thị xã, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã, phòng Quản lý đô thị chủ 

động phối hợp với UBND phường Đồng Văn thực hiện các biện pháp phòng, 

chống dịch hiệu quả, đúng quy định. 

Điều 3. Các hộ dân, cá nhân thuộc vùng cách ly có trách nhiệm thực hiện 

đúng các quy định, nội quy, hướng dẫn phòng, chống dịch COVID- 19 của các cơ 

quan chức năng trong thời gian thực hiện phong tỏa. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng HĐND&UBND thị xã, Thủ trưởng các cơ quan: Y tế, Công 

an, Quản lý đô thị thị xã; Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thị xã; Thủ trưởng 

các cơ quan liên quan, Chủ tịch UBND phường Đồng Văn và các tổ chức, cá nhân 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4 (thực hiện); 

- Thành viên BCĐPC dịch Covid-19 thị xã; 

- Lãnh đạo UBND thị xã; 

- Thành viên TTCHPC dịch Covid-19 thị xã; 

- Đài Truyền thanh thị xã, Cổng TTĐT thị xã; 

- Lưu: VT, YT. 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Ngô Văn Liên 
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