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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc điều chỉnh thời gian cách ly y tế đối với 01 cụm dân cư 

thuộc tổ dân phố Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý,  

tỉnh Hà Nam phòng, chống dịch bệnh COVID- 19 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM 

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 các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế: Số 878/QĐ-BYT ngày 

12/3/2020 về việc ban hành "Hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung 

phòng chống dịch COVID-19; số 879/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 về việc ban hành 
Hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú phòng, chống dịch COVID-19;  

Căn cứ Quyết định số 904/QĐ-BYT ngày 16/3/2020 về việc ban hành "Sổ 

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

định số 3468/QĐ-BYT ngày 07/8/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng 

dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống COVID-19”; 

Theo Quyết định số 1556/QĐ-UBND ngày 03/8/2020 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc thiết lập khu vực cách ly y tế đối với 01 cụm dân cư thuộc 

tổ dân phố Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 

phòng, chống dịch bệnh COVID- 19; 

Xét đề nghị: Của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố 

Phủ Lý  tại Tờ trình số 291/TTr-BCĐ ngày 14/8/2020; của Giám đốc Sở Y tế tại 

Tờ trình số109/TTr-SYT ngày  20/8/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Điều chỉnh thời gian cách ly y tế đối với 01 cụm dân cư thuộc tổ 

dân phố Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam phòng, 

chống dịch bệnh COVID- 19 như sau: 

Thời gian cách ly: Từ 14h00 ngày 03/8/2020 đến 17h00 ngày 24/8/2020.    

Điều 2. Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 1556/QĐ-UBND 

ngày 03/8/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.  



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

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc: Sở Y tế, Công an 

tỉnh; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân thành 

phố Phủ Lý và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 
 

 

Nơi nhận:    
- TT: Tỉnh uỷ, HĐND (để b/c); 

- CT, PCT UBND tỉnh (đ/c Lụa) ; 

- Thành viên BCĐ tỉnh; 

- Như điều 3; 

- Đài PTTH tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh, Báo HN; 

- VPUB: CPVP, KGVX; 

- Lưu: VT, KGVX(Th). 

 

KT .CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đinh Thị Lụa   
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