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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thiết lập điểm cách ly khu vực có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 

 trên địa bàn thị xã Đông Hòa 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ ĐÔNG HÒA 

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 năm 

2019;  

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007; 

Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực 

hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19; 

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

về việc công bố dịch COVID-19 trên toàn quốc; 

Căn cứ Quyết định số 3986/QĐ-BYT ngày 16/9/2020 của Bộ Y tế về việc ban 

hành Sổ tay hướng dẫn tổ chức thực hiện cách ly y tế vùng có dịch COVID-19; 

Căn cứ Thông báo số 151/TB-UBND ngày 23/6/2021 của UBND tỉnh Phú Yên 

về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hữu Thế tại cuộc họp về công tác phòng, 
chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh; 

Căn cứ Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 24/6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú 
Yên về việc siết chặt và tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên 
địa bàn tỉnh Phú Yên; 

Theo đề nghị của Văn phòng HĐND và UBND thị xã Đông Hòa tại Tờ trình 
số 74/TTr-VP ngày 03/8/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thiết lập điểm cách ly khu vực có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trên 

địa bàn thị xã Đông Hòa, cụ thể như sau: 

1. Thực hiện các biện pháp khẩn cấp về phòng, chống dịch theo quy định của 

Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007 và triển khai ngay các hoạt động 
phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế.  

2. Thiết lập điểm cách ly 

a) Phạm vi: Xung quanh nhà ông Phạm Văn Cường (cha của Phạm Văn Đức). 

- Phía Đông: Giáp nhà ông Nguyễn Dựt, nhà ông Nguyễn Lấy, nhà ông 
Trần Ngượt; 

- Phía Tây: Giáp đất trống; 
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- Phía Nam: Giáp nhà ông Lương Bá Dũng, nhà ông Nguyễn Văn Thơ; 

- Phía Bắc: Giáp đất trống. 

b) Địa chỉ: Khu phố Đa Ngư, phường Hòa Hiệp Nam, thị xã Đông Hòa. 

c) Thời gian thực hiện: Kể từ 00 giờ 00 phút, ngày 04/8/2021 cho đến khi có 

quyết định dỡ bỏ điểm cách ly. 

Điều 2. Giao Chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp Nam chủ trì, phối hợp Giám 

đốc Trung tâm Y tế thị xã và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ nội dung 

Quyết định này xây dựng kịch bản chi tiết, sẵn sàng đáp ứng với diễn biến tình hình 

dịch bệnh trên địa bàn. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã, Giám đốc Trung tâm Y tế 

thị xã, Trưởng Công an thị xã, Chỉ huy trưởng Ban CHQS thị xã, các thành viên Ban 

Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thị xã, Chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp 

Nam, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

Nơi nhận:          
- Như Điều 3; 
- UBND tỉnh (b/c); 
- Sở Y tế (b/c); 
- Thường trực Thị ủy (b/c); 
- Thường trực HĐND thị xã (b/c); 
- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã; 
- Lưu: VT, TH(T). 

CHỦ TỊCH 
 

 
 

 
 

 
Nguyễn Văn Tĩnh 
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