
ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG TRẦN PHÚ 

 

Số:        /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHÃI VIỆT NAM  
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Phường Trần Phú, ngày 14 tháng 9 năm 2020 

 
QUYẾT ĐỊNH 

V/v Áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà 

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 
 

Căn cứ Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/01/2007; 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngảy 30/9/2010 của Chính phủ quy 

định chi tiết  thi hành một số đều của Lật phòng, chống bệnh truyền nhiễm; áp 

dụng biện pháp cách ly y tế, cưởng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong 

thời gian có dịch. 

Thực hiện Quyết định số 879/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ y tế về việc ban 

hành “Hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú phòng chống dịch Covid-19” 

Thực hiện Công văn số 1564/UBND-VX ngày 18/3/2020 của UBND tỉnh Hà 

Tĩnh về việc quy định trách nhiệm trong thực hiện cách ly y tế tại nhà, nơi cư trú 

phòng, chống dịch bệnh do Covid-19; 

Căn cứ Quyết định số11-QĐ/ĐU ngày 27/7/2020 của Thường trực Đảng ủy 

phường Trần Phú về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19; 

Căn cứ tình hình thực tiễn tại địa phương và xét đề nghị của ông Trạm trưởng 

Trạm y tế phường Trần Phú. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1.Tiếp tục áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà với trường hợp sau: 

Họ và tên: NGUYỄN GIA TÚ;            Sinh năm: 1999;  

Cư trú tại: Số nhà 38, đường Vũ Quang, thuộc Tổ dân phố 3, phường Trần 

Phú, thành phố Hà Tĩnh.  

Điều 2. Địa điểm, lý do và thời gian cách ly: 

- Địa điểm cách ly: Tại hộ gia đình ông: Nguyễn Gia Chí, Số nhà 38, đường 

Vũ Quang, thuộc Tổ dân phố 3, phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh 

- Thời gian cách ly: 14 ngày, kể từ  ngày 14/9/2020. 

- Lý do cách ly: Cách ly để phòng chống dịch Covid-19 theo quy định tại Quyết 

định số 879/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ Y tế.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
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Công chức Văn phòng Thống kê, Trạm trưởng trạm Y tế, thành viên Ban chỉ 

đạo phòng, chống dịch bệnh do Covid-19 phường phụ trách địa bàn, Trưởng Công 

an phường, Tổ giám sát cộng đồng, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- UBND thành phố(B/c); 

- Phòng Y tế thành phố; 

- Trung tâm y tế thành phố; 

- TT Đảng ủy, TT HĐND phường; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường; 

- Tổ trưởng TDP 3; 

- Lưu: VT, YT. 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

 

Trần Quốc Toản  
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