UBND THANH PHO GIA NGHJA CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Dc 1p - Ti! do - Hanh phüc
BAN CHI DO PHONG, CHONG
DICH BNH 5 NGUY1
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Gia Nghia, ngayfhthngnám 2021

QUYET DINH
•
•X
•
Ye
each ly phong toa da diem tii duong Huynh Thuc Khang,
A .
toA dan phoA 1, phirong Nghia Thanh, thanh pho Gia Nghia, tinh Dak Nong
(lien quan dn ca throng tInh 11 tiit dan ph 3, phu*ng Nghia Tan,
thanh pho Gia Nghia, tinh Dak Nong)
A

..
vice

A

TRIJNG BAN CH DAO
PHONG, CHONG DCH BNH O NGUI THANH PIIO GIA NGHIA
Can cz Lut Phông, chóng bnh truyên nhiêm näm 2007,
Can th Quyé't djnh scf 56/2010/QD-TTg ngày 16/9/2010 cia Thi two
tO ch&c và hogt dç5ng cia Ban
Chinh phü ye vic quy djnh thám quyên thành
Clii dgo chOng djch các
Can cii' Quylt djnh s 3986/QD-BYT ngày 16/9/2020 cña Bô trwO'ng Bô Y tJ
ye vic ban hành "SO tay Hu'&ng dan to ch&c thyv hin cách ly y tê v11ng cO djch
Covid-19 ",
Cánth Quyet djnh sO' 982/QD-UBND ngày 12/7/2021 cta Ban Clii dgo
phOng, chOng djch bnh a ngw&i tinh Dák NOng ye vic üy quyên quyêt djnh thiêt
1p cách ly y tê viing cO djch Covid-19 trên dja bàn các huyn, thành pliO;
Can cz Quyet djnh sO' 760/QD-UBND ngày 19/01/202 1 cza hi tjch UBND
thành phO Gia NghTa ye vic thành 1p Ban Chi dgo Phông, chóng djch bnh 6
ngwO'i thành phO Gia Ngha;
Theo d nghj cüa phông Y te thành phO'.
lap,

cap;

QUYET DNH:
Diu 1. Thit 1p each ly, phong toâ d phàng chng djch Covid-19, ci th
thu sau:
Djadim, ph.m vi: Du&ng Hu'nh Thüc Kháng (ti s nhà 46 dn s6 nhà 50),
to dan phô 1, phung Nghia Thành, thành phô Gia NghTa, tinh Däk Nông (khu virc
quán trà sa H&T)
Thai gian phong toâ: 14 ngày, thirc hin tü 9 gRi 30 phiit ngây 24/7/2021;
tüy theo din biên tInh hInh djch ma thi gian each ly phong toâ có the kéo dài
hyn.
Diu 2. T chrc thirc hin:
1. Cong an thành ph& Trung tam Y t thành ph và UBND phung Nghia
Thành phi hqp cüng các Co quan, dcm vj lien quan có trách nhim khân truong to

2
chirc 4p ch&, b trI 1rc 1uçmg khoanh viing, each ly dja dim phong toã; dng
thi, chi do các Co quan, don vj, doàn the, da phuang có lien quan to chirc thirc
hin each ly y tê vüng có djch dê phông, chông djch Covid- 19 theo dja diem, phm
vi và thii gian nêu trên; thc hin các bin pháp giám sat, phông, chOng djch theo
dung quy djnh Lu.t PhOng, chong bnh truyên nhim và các huâng dn cUa B Y
tê.
2. Các co quan, don vi, dja phuo'ng thành viôn Ban Chi dao Phông, chông
djch bnh a nguii thành phô Gia Nghia và các cci quan, don vj, to chüc lien quan
khác can cü chirc nàng, nhim vi dirçc giao phôi hqp triên khai cOng tác phông,
chông djch Covid-19; dong thô'i, chap hành nghiêm sir chi dao, phân cong cüa
Truang Ban Chi do PhOng, chông djch bnh a nguai thành phô Gia NghTa.
Diêu 3. Quyt djnh nay có hiu 1rc thi hành ké tfi ngày k.
Chánh Van phông HDND và UBND thành ph; Phông Y tê;Trung7
t thành phô; COng an thãnh phô; thành viên Ban Chi dto Phông, chông djch
ô ngithi thânh phô Gia Nghia; Thu truâng các co quan, don vj các co quan,do
lien quan va Chu tich UBND phucing Nghia Thanh chiu trach nhiêm thrhiJ
Quyêt djnh nay.!.
Noinhn:
- Ban Chi dao Phông, chông djch bnh a nguOi
tinh;
-SO'Ytêtinh;
-TT.Thanhty;
- TT. HDND thành phô;
- CT, các PCI UBND thành pho;
-NhuDiêu3;
- Các thành viên Ban Chi do Phông, chông
dich bnh & ngii&i thành pho;
- UBND các xä, phLthng;
- Trang thông tin din tü thành phô;
- Lu'u: VT, YT.
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