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QUYẾT ĐỊNH 

Thiết lập cách ly y tế vùng có dịch đối với một khu vực dân cư thuộc 

 thôn 2 Tâng và thôn 3 Tâng, xã Thanh Hương, huyện Thanh Liêm 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THANH LIÊM 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2007; 

Căn cứ Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 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, cưỡng chế cách ly y tế và chống 

dịch đặc thù trong thời gian có dịch; 

Căn cứ Quyết định số 3986/QĐ-BYT ngày 16 tháng 9 năm 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:1740/ QĐ-UBND ngày 01/10/2021 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Hà Nam về việc ủy quyền Quyết định thiết lập cách ly y tế vùng có dịch 

phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh; 

Xét đề nghị của phòng Y tế  tại Tờ trình số 75/TTr- PYT ngày 09/11/2021; đề 

nghị của UBND xã Thanh Hương tại Tờ trình số 92/TTr-UBND ngày 09/11/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Thiết lập cách ly y tế vùng có dịch đối với một khu vực dân cư 

thuộc thôn 2 Tâng và thôn 3 Tâng, xã Thanh Hương phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19 (sau đây gọi tắt là vùng phong tỏa). Cụ thể: 

1. Mục đích, yêu cầu: Ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh COVID-19 do vi 

rút SARS-CoV-2 gây ra. 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: Một khu vực dân cư thuộc thôn 2 Tâng và thôn 3 

Tâng, xã Thanh Hương, huyện Thanh Liêm gồm 09 hộ với 27 nhân khẩu: 

Cụ thể: Ngõ ao Cống thôn 2 Tâng từ nhà ông Vũ Văn Chương thôn 2 Tâng 

đến nhà ông Thiệu Văn Hải thôn 3 Tâng (phía Tây giáp Quốc lộ 1A, phía Đông 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/nghi-dinh-101-2010-nd-cp-huong-dan-luat-phong-chong-benh-truyen-nhiem-112597.aspx


2 

 

giáp địa bàn thôn 3 Tâng, phía Bắc giáp nhà ông Vũ Văn Chương thôn 2 Tâng, 

phía Nam giáp các hộ còn lại của thôn 2 Tâng). 

 3. Thời gian cách ly: Tối thiểu 14 ngày, từ 10h00 ngày 09/11/2021. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện  

1. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thanh Hương chủ trì, phối hợp với 

phòng Y tế, Trung tâm y tế huyện, các cơ quan, đơn vị có 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; phát huy hiệu quả hoạt 

động của Tổ Covid cộng đồng trên địa bàn. 

2. Giao Phòng Y tế chủ trì phối hợp với Trung tâm Y tế huyện hướng dẫn 

UBND xã Thanh Hương và các đơn vị liên quan dập dịch triệt để, an toàn, hiệu quả, 

đúng quy đinh; kịp thời báo cáo, để xuất UBND huyện, Ban Chỉ đạo phòng, chống 

dịch Covid-19 huyện các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp diễn biến dịch bệnh. 

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 thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Cấp uỷ và Chính quyền huyện, Trưởng phòng Y tế, 

Giám đốc Trung tâm Y tế, Trưởng Công an huyện, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ 

tầng; Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện; Thủ trưởng các cơ quan có liên 

quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thanh Hương và các tổ chức, cá nhân có liên 

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

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Thành viên BCĐ PCD Covid-19 huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Các thành viên TTCH PCD huyện; 

- UBND xã Thanh Hương; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Hoàng Mạnh Dũng 
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