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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thiết lập vùng cách ly y tế toàn bộ xóm Tây, khu phố Tam Sơn,
phường Tam Sơn, thị xã Từ Sơn để phòng, chống dịch COVID-19

CHỦ TỊCH UBND THỊ XÃ TỪ SƠN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương 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 năm 2007;
Căn cứ Nghị định 101/2010/NĐ-CP ngày 30/9/2010 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 16/9/2020 của Bộ Y tế về việc ban
hành “Hướng dẫn tổ chức thực hiện cách ly y tế vùng có dịch COVID-19”;
Căn cứ Quyết định số 112-QĐ/TU ngày 02/9/2021 của BTV Thị ủy về việc
thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thị xã Từ Sơn;
Căn cứ Quyết định số 02-QĐ/BCĐ ngày 27/9/2021 của Ban Chỉ đạo phòng,
chống dịch COVID-19 tỉnh Bắc Ninh về việc ủy quyền ký một số văn bản thuộc lĩnh
vực phòng, chống dịch COVID-19;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Y tế thị xã Từ Sơn,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thiết lập vùng cách ly y tế toàn bộ xóm Tây, khu phố Tam Sơn, phường
Tam Sơn, thị xã Từ Sơn để phòng, chống dịch COVID-19. Tổng số 354 hộ gia đình
với 1.161 nhân khẩu.
Việc tổ chức thực hiện cách ly y tế vùng có dịch phải đảm bảo an ninh trật tự
và an sinh xã hội trong vùng cách ly.
Mục đích: Ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 do virus SARS-CoV-2
gây ra.
4. Thời gian áp dụng: Từ 10 giờ 00 ngày 12/10/2021, tùy theo diễn biến tình
hình dịch có thể điều chỉnh thời gian cho phù hợp.
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Điều 2. Tổ chức thực hiện
Giao Công an thị xã chủ trì, phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự, Trung tâm Y tế
thị xã và UBND phường Tam Sơn thiết lập ngay các chốt kiểm soát 24/24 giờ đối
với toàn bộ xóm Tây, khu phố Tam Sơn, phường Tam Sơn, thị xã Từ Sơn và thực
hiện cách ly y tế đúng các quy định hiện hành.
Trung tâm Y tế thị xã, các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện việc
thiết lập phong tỏa vùng cách ly y tế theo đúng quy định pháp luật và đảm bảo công
tác phòng, chống dịch COVID-19.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng HĐND-UBND thị xã; các cơ quan, đơn vị
có liên quan; Chủ tịch UBND phường Tam Sơn căn cứ Quyết định thi hành./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBND tỉnh;
- BCĐ Tỉnh PCD COVID-19;
- BCĐ PCD COVID-19 thị xã;
(b/cáo)
- TT.TU, HĐND thị xã;
- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã;
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan;
- Lưu: VT, Yt.
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