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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc áp dụng biện pháp cách ly y tế ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ DƯƠNG PHONG 

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; Nghị định số 

101/2010/NĐ-CP ngày 30/9/2010 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm; 

Căn cứ Quyết định số 173/QĐ-UBND ngày 01/02/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc công bố dịch bệnh viêm đường hộ hâp cấp do nCoV gây ra; 

Căn cứ Quyết định số 879/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ Y tế về việc ban 

hành “Hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú phòng chống dịch COVID-19” 

Theo đề nghị của Trạm trưởng Trạm y tế xã. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Áp dụng biện pháp cách lý y tế tại nhà riêng (nhà riêng, căn hộ 

chung cư, nhà ở tập thể; phòng ký túc xá…..) đối với cá nhân sau: 

Ông (bà): Hoàng Trọng Tú 

Sinh ngày: 20/08/1991                                Quốc tịch: Việt Nam 

Số chứng minh nhân dân:                            do CA Bắc Kạn ngày    

Nghề nghiệp: Lao động tự do 

Quê quán: Thôn Bản Chàn, xã Dương Phong, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn 

Nơi ở hiện tại: Thôn Bản Chàn, xã Dương Phong, huyện Bạch Thông, tỉnh 

Bắc Kạn. 

Lý do áp dụng cách lý: (Đối tượng được Quy định tại điểm 3, Hướng dẫn cách ly 

y tế tại nhà, nơi cư trú ban hành kèm theo Quyết định số 879/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 

của Bộ Y tế). 

Điều 2. Thời gian áp dụng cách ly là 14 ngày, kể từ 12 giờ 00 phút, ngày 

17/7/2021 đến hết 00 giờ 00 phút, ngày 31/07/2021. 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ DƯƠNG PHONG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /QĐ-UBND Dương Phong, ngày 20 tháng 7 năm 2021 
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 Điều 3. Quyết định này được:  

1. Giao cho ông (bà) có tên tại Điều 1 để chấp hành Quyết định này và thực hiện 

các biện pháp cách ly được quy định tại Mục 6.4, Phần 6 Hướng dẫn cách ly y tế tại 

nhà, nơi cư trú ban hành kèm theo Quyết định số 879/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ 

Y tế. 

Nếu ông Tú không tuân thủ yêu cầu cách ly y tế của Quyết định này thì bị 

cưỡng chế cách ly theo quy định của pháp luật hiện hành. 

2. Giao Trạm Y tế xã, Công an xã  theo dõi, phối hợp các đơn vị liên quan 

quản lý, hướng dẫn thực hiện các nội dung nêu tại Mục 6.1, Mục 6.2, Mục 6.3 Phần 

6 Hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi cư trú ban hành kèm theo Quyết định số 

879/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ Y tế. 

Điều 4. Trưởng Trạm Y tế, Trưởng Công an xã, trưởng ban, ngành liên quan 

và ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- UBND huyện; 

- Trung tâm Y tế huyện; 

- CT, PCT UBND xã; 

- Các ban, ngành, đoàn thể xã; 

Gửi bản giấy: 

- Như Điều 4 (T/h); 

- Lưu: VP. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Bế Xuân Trường 
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