
 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NHƯ THANH 

 

Số:            /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

   Như Thanh, ngày        tháng        năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung đối với 04 F1 

(người tiếp xúc gần với ca bệnh dương tính với Sars - CoV-2)  

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHƯ THANH 

 

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 Quyết định số 447/QĐ-TTg ngày 01/4/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc công bố dịch Covid-19; 

Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/02/2021 của Chính phủ về chi 

phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống 

dịch Covid-19; 

Căn cứ Quyết định số 878/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ y tế ban hành 

“Hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung phòng chống dịch Covid-

19”; 

Căn cứ Công điện số 600/CĐ-BCĐ ngày 05/5/2021 của BCĐ quốc gia 

phòng chống dịch Covid-19 về việc điều chỉnh thời gian cách ly tập trung, thời 

gian quản lý sau kết thúc cách ly tập trung và xét nghiệm phòng chống dịch 

Covid-19; 

  Căn cứ Quyết định 3604/QĐ-UBND ngày 14/9/2021 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Thanh Hóa về việc áp dụng một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 

trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá; 

  Căn cứ Công điện số 30/CĐ-UBND ngày 05/10/2021 của Chủ tịch UBND 

tỉnh về việc tăng cường quản lý người trở về từ Thành phố Hồ Chí Minh và các 

tỉnh, thành phố khác để phòng chống dịch Covid-19; 

          Theo đề nghị của Văn phòng HĐND - UBND huyện, Trung tâm y tế và 

được sự đồng ý của Thường trực BCĐ phòng chống dịch Covid-19 huyện Như 

Thanh. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

          Điều 1. Tiến hành cách ly tập trung 14 ngày, kể từ 09 giờ, ngày 

10/10/2021 tại Khu cách ly tập trung của huyện đối với 04 F1 (liên quan đến 04 

ca F0 được phát hiện trong khu cách ly tập trung của huyện vào ngày 

10/10/2021) có tên sau: 



 

 

                                            (Có danh sách kèm theo)                      

          Điều 2. Giao Ban Chỉ huy Quân sự huyện tổ chức cách ly tập trung theo 

hướng dẫn của Bộ Y tế, Công An huyện phối hợp với các bộ phận liên quan để 

thực hiện các biện pháp cách ly đối với các F1 theo quy định.  

Trung tâm y tế huyện tổ chức điều tra dịch tễ, giám sát hàng ngày, lấy 

mẫu xét nghiệm theo quy định của tại Quyết định số 3604/QĐ-UBND, ngày 

14/9/2021 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa. 

Các công dân là F1 có tên ở điều 1 trách nhiệm thanh toán toàn bộ chi phí 

liên quan trong thời gian thực hiện cách ly tại khu cách ly tập trung của huyện. 

Giao Trưởng khung cách ly tập trung của huyện thu toàn bộ chi phí liên 

quan của công dân trong thời gian cách ly (Riêng chi phí xét nghiệm do TTYT 

huyện đề xuất thu theo quy định, sau khi thu chi trả cho TTYT huyện). 

           Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký . 

 Chánh văn phòng HĐND-UBND huyện, Bệnh viện Đa khoa huyện Như 

Thanh, Công An huyện, BCH Quân sự huyện, Trung tâm y tế huyện, UBND các 

xã Phú Nhuận, Xuân Thái, các cơ quan, đơn vị có liên quan và 04 công dân là 

F1 có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như  Điều 3 QĐ; 

- Thường trực HU, HĐND huyện; 

- Sở Y tế Thanh Hoá; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Trung tâm KSBT tỉnh Thanh Hoá; 

- Lưu: VT, PYT. 
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PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Ngọc Hoa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

DANH SÁCH 
Công dân  F1  thực hiện cách ly y tế tập trung 

 

TT Họ và tên Năm 

sinh 

Địa chỉ Ghi chú 

1 Nguyễn Thị Nghĩa 1994 Thôn Đồng Lườn, xã Xuân Thái Liên quan 

F0 Quách 

Văn Định 

2 Quách Thị Nhã Uyên 2018 Thôn Đồng Lườn, xã Xuân Thái Liên quan 

F0 Quách 

Văn Định 

3 Lê Nhân Cương 1989 Thôn Khe Sình, xã Phú Nhuận Liên quan 

F0 Lê Nhân 

Kiên 

4 Nguyễn Đình Thanh 1982 Thôn Khe Sình, xã Phú Nhuận Liên quan 

F0 Lê Nhân 

Kiên 
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