
UBND TfNFI NINH B!NH 
BAN CHI DAO PHONG, 

CHONG  DICH COYID-19 

S:  04  /QD-BCD Ninh BInh, ngày 03 tháng 01 nám 2022 

QUYET DINH 
Kêt thüc vic thit  lap each ly y t vüng có dich COVID-19 

TRU'ONG BAN CIII D4kO PHONG, CHONG DICH  BNH COVID-I9 
TINH MNH BINH 

Can th Luát T ch&c chInh quyn dja phwong ngày 19 tháng 6 nám 2015, 
Lut tha dói, bô sung m5t s diu cüa Lu4t  T chzc C'hInh p/ni và Lut Td chzc 
ChInh quyn dja phwang ngày 22 tháng 11 näm 2019, 

Can ci Lut Phông chng bnh fruyn nhilm s 03/2007QH12 ngày 21 
tháng 11 nám 2007, 

Can cá Quylt djnh sc 02/2016/QD-TTg ngày 28 tháng 01 nám 2016 cüa 
Thz twang CiiInh phz v vic quy djnh diu kin cong bá djch, cOng bá hIt djch 
truyn nhilm và Quylt dinh sl 07/2020/QD-77'g ngày 26 tháng 02 nám 2020 
cia Thz twóng ChIn/i phz süa dli, bI sung m5t sl Diu cia Quylt djnh sd 
02/2016/QD-TTg ngày 28 tháng 01 nám 2016 cña Thz tiding Chin/i phz v vic 
quy djnh diu /dn cOng bl djch, cong bl hIt djch truyn n/jIm "; 

Can cü' Quylt djnh sl 3986/QD-BYT ngày 16/9/2020 cza Bô Y tl v vic ban 
/thnh "SI tay Hiding dIn tl chzc thuc hin cách lyy tl vüng cO d/ch Covid-19 ", 

Can cz Quylt ct/nh sl 219/QD-BYT ngày 29 tháng 01 nám 2020 cüa Bô Y 
tl v vic bd sung bnh viêm dwông /6 hIp do chüng mái cia vi rzt Corona 
(nCoV) gay ra vào danh myc các bnh truyn nhilm nhóm A theo quy ct/nh tai 
Luát Phông, chdng bnh fruyn nhilm nám 2007, 

Theo d nghi cüa Giám dlc Sà Y tl tgi Ta trinh sl 02/I7'r-SYT ngày 03 
tháng 01 näm 2022. 

QUYET DINH: 

Diu 1. K& thüc vic thi& 1p cách ly y t (phong tôa) vüng có djch di 
vài mt phn khu vrc ph6 M5 Scm, thj trn Me, huyn Gia Vin (bao gm 40 

h(3, 124 k/lu) tü thCra dAt s 5562 t? bàn d s PL4 (n/a bà Hoàng Thj Tam) 

dn tiu ngô thCra dAt s 479 ti bàn d s6 PL4 (n/a Ong Trin Van Bin/i). PhIa 
Bc giáp di T M5', xA Gia Hôa, phIa Dông giáp thCra dAt s 480, tY ban d s 

PL4 (72(3 gia dIn/i Ong Trcn Van Van, phl M9 Soii), phIa Tây giáp thCra dAt s 
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439 t ban d s PL4 (hç5 gia dInh bà Trdn Thi C'an, M M9 So'n), phia Nam 
giáp ththng giao thông yen di. 

Diu 2. Thii gian k& thüc: tir 00 gRi 00, ngày 04 tháng 01 nàm 2022. 

Diu 3. Giao Uy ban nhân dan huyn Gia Vin chU trI, phi hçip vâi các 
Sä, ngành, Co quan, dan vj lien quan t chCrc trin khai thrc hin các bin pháp 
phông, chng djch Covid-19 theo quy djnh hin hãnh. 

Diu 4. Quy& djnh nay có hiu 1irc k tr ngày k. 

Diu 5. Chánh Van phông UBND tinh, thãnh vién Ban Chi dao phông, 
chng Covid-19 tinh, Giám dc S& Y t, Giám dc S& Cong Thuang, Giám dc 
Cong an tinh, Chi huy trithng B Chi huy Quan sir tinh, Chü tjch UBND huyn 
Gia Vin, Thu truông các ca quan, da4j và các cá nhãn Co lien quan chju trách 
nhim thi hành Quyt dinh nay.!. 

No'i nhin: 
- Nhtr Diêu 5; 
- Ban Thtrmg viii Tinh ày; 
- Thixäng trrc HDND tinh; 
- LAnh dao  UBND tinh; 
- Các Sà, Ban, nganh, Doàn th cüa tinh; 
- Các Huyn ày, Thành ày, Dáng ày tnjc thuc tinh; 
-LanhdaoVPUBNDtinh; 
- UBND các huyn, thành pho; 
- Cng TTDT tinh; 
- Ltru: VT, VP2, VP6. 

5.TrO1_QDYT 

KT. TRIX(ING BAN 
PHO TRU1NG BAN 

PHO CHU TICH UBND TiNH 
Tang Quang Thin 
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