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QUYẾT ĐỊNH  

Phê duyệt danh sách các trường hợp áp dụng biện pháp cách ly y tế  

tại khu cách ly tập trung của tỉnh Nam Định (Đợt 34) 

 
TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO  

PHÕNG, CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP DO CHỦNG MỚI 

CỦA VIRUS CORONA TỈNH NAM ĐỊNH 

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

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007; 

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 173/QĐ-TTg ngày 01/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra;  

Căn cứ Quyết định số 878/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ Y tế về việc 

ban hành “Hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung để phòng chống 

dịch COVID-19”; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 214/TTr-SYT ngày     

30/7/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh sách các trường hợp bị áp dụng biện pháp cách ly 

y tế (Đợt 34) đối với: Ông Vũ Văn Bộ - Sinh năm 1979; Địa chỉ: thôn Vũ 

Xuyên, xã Yên Dương, huyện Ý Yên. 

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

- Địa điểm cách ly: Tiểu đoàn 2, Trung đoàn bộ binh 180 khung thường trực, 

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nam Định - Địa chỉ: xã Tam Thanh, huyện Vụ Bản. 

- Lý do cách ly: Đi về từ vùng có dịch COVID-19 nhập cảnh vào Việt Nam.  

- Thời gian thực hiện cách ly: 14 ngày kể từ ngày nhập cảnh vào Việt Nam. 

- Áp dụng biện pháp cách ly y tế: từ ngày 28/7/2020.    

Điều 3. Trong thời gian áp dụng quyết định cách ly y tế, các cá nhân có 

tên tại Điều 1 được hưởng chế độ ăn, mặc, ở và không được tiếp xúc trực tiếp 

với người thân hoặc ra khỏi khu vực cách ly trừ các trường hợp phải chuyển cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định. Được hưởng các chế độ đối với người 

bị áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế theo quy định tại khoản 

1, 2, 3 Điều 14, Nghị định số 101/NĐ-CP ngày 30/9/2010 của Chính phủ. 
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Điều 4. Tổ chức thực hiện 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nam Định phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị 

liên quan đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị, bố trí tiếp nhận, ăn, nghỉ, quản lý, 

theo dõi y tế đối với những người được đưa về khu cách ly tập trung tại Tiểu đoàn 

bộ binh 2, Trung đoàn 180 Khung thường trực, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nam 

Định. Bố trí cán bộ thực hiện giám sát y tế theo hướng dẫn; thông báo cho các 

địa phương ngày hết hạn cách ly; phối hợp với các cơ quan liên quan đảm bảo 

an ninh trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm. 

- Ủy ban nhân dân huyện Ý Yên thông báo đến gia đình ông Vũ Văn Bộ; 

bố trí phương tiện vận chuyển đưa, đón các đối tượng phải cách ly y tế của địa 

phương mình đến địa điểm cách ly; đảm bảo công tác kiểm soát nhiễm khuẩn 

phòng lây nhiễm chéo trong quá trình vận chuyển (yêu cầu các đối tượng phải 

đeo khẩu trang trên xe, thực hiện phun khử khuẩn sau khi vận chuyển). Tiếp tục 

báo cáo danh sách các trường hợp phải cách ly y tế tại địa điểm cách ly tập trung 

bằng văn bản về Sở Y tế (Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo tỉnh) để báo cáo 

Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban chỉ đạo xem xét phê duyệt bổ sung. 

- Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị liên quan đảm 

bảo kinh phí thực hiện cách ly y tế. 

- Công an tỉnh chủ trì, phối hợp UBND huyện Vụ Bản và các đơn vị liên 

quan đảm bảo công tác an ninh trật tự tại địa điểm thực hiện cách ly y tế; thực 

hiện biện pháp cưỡng chế cách ly y tế đối với các đối tượng thuộc diện phải áp 

dụng biện pháp cách ly y tế nhưng không tuân thủ yêu cầu cách ly y tế. 

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở: Y tế, Tài chính; 

Công an tỉnh; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Ý 

Yên; thành viên Ban chỉ đạo tỉnh và ông Vũ Văn Bộ chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam; 

- Văn Phòng Chính phủ; 

- Bộ Y tế; 

- Như Điều 5; 

- Thường trực Tỉnh ủy ; 

- Lưu: VP1, VP7. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 
 

 
 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Trần Lê Đoài 
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