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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc tạm thời áp dụng biện pháp cách ly y tế vùng  

để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 
 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ 

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 một số điều của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm; 

Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban 

hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 

COVID-19”. 

Căn cứ 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”; 

Căn cứ Quyết định số 4275/QĐ-UBND ngày 25/10/2021 của UBND tỉnh 

Bình Định về việc ủy quyền cho Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố quyết 

định cách ly y tế vùng tạm thời để xử lý ổ dịch COVID-19 tại cộng đồng; 

Theo đề nghị của UBND phường Hoài Tân tại Tờ trình số 229/TTr-UBND 

ngày 23/12/2021 và Trưởng phòng Y tế thị xã. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tạm thời áp dụng biện pháp cách ly y tế vùng để phòng, chống dịch 

bệnh COVID-19 đối với 1 hộ, 6 nhân khẩu thuộc tổ dân phố 2, khu phố Đệ Đức 2, 

phường Hoài Tân, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. 

Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ 0h00 ngày 23/12/2021 cho đến khi có 

thông báo mới. 

Điều 2. Giao Chủ tịch UBND phường Hoài Tân phối hợp với Phòng Y tế, 

Trung tâm Y tế, Phòng Kinh tế, Công an thị xã và các cơ quan, đơn vị liên quan 

đảm bảo các yêu cầu về y tế, lương thực thực phẩm, dịch vụ thiết yếu và trật tự an 

toàn xã hội cho Nhân dân; đảm bảo khoanh vùng, khống chế, kiểm soát, hạn chế 

tối đa tình trạng lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.  
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 Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã, 

Trưởng phòng Y tế, Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã, Thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hoài Tân chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Sở Y tế Bình Định; 

- Thường trực Thị ủy (để b/c); 

- TT HĐND thị xã; 

- CT, các PCT UBND thị xã; 

- Thành viên BCĐ, TTCH PCD COVID-19 thị xã; 

- Lưu: VT. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Phạm Trương 
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