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QUYẾT ĐỊNH  

Về việc kết thúc thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế đối với công dân 

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

 

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

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/12/2007; 

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

phủ về việc công bố dịch Covid-19; 

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 phòng, chống dịch Covid-19; 

Căn cứ Quyết định số 1851/QĐ-UBND ngày 01/8/2020 của Ủy ban nhân 

dân huyện Nghi Xuân về việc áp dụng biện pháp cách ly y tế đối với công dân; 

Xét đề nghị của Trung tâm Y tế huyện, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện Nghi Xuân.  

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Kết thúc thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế tại Trạm Y tế thị 

trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân đối với ông: 

- Họ tên: Lê Hoàng Sỹ.  Năm sinh: 2001. 

- Quốc tịch: Việt Nam. 

- Địa chỉ thường trú: Tổ dân phố Minh Quang, thị trấn Tiên Điền, huyện 

Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. 

Đi từ vùng có dịch viêm đường hô hấp cấp do Covid-19 ở Đà Nẵng về. 

Thời gian hoàn thành cách ly: 14 ngày, từ ngày 29/7/2020 đến ngày 

11/8/2020. 

Kết quả xét nghiệm Covid-19: Âm tính. 

Điều 2. Cá nhân đã hoàn thành cách ly y tế tại Trạm Y tế thị trấn Tiên 

Điềncó tên tại Điều 1 sau khi rời khỏi cơ sở cách ly có trách nhiệm thông báo 
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cho địa phương nơi cư trú, lưu trú để tiếp tục quản lý, theo dõi sức khỏe. Nếu 

thấy có một trong các biểu hiện sốt/ho/khó thở/đau rát họng phải chủ động đến 

cơ sở y tế để khám, điều trị kịp thời. 

Giao Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thị trấn Tiên Điền cấp 

Giấy chứng nhận cho công dân đã hoàn thành thời gian cách ly y tế tại Trạm Y 

tế thị trấn Tiên Điền theo đúng quy định. 

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

Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện; Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19huyện; Trưởng Công an huyện; Trưởng ban Chỉ đạo phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 thị trấn Tiên Điền; Giám đốc Trung tâm Y tế huyện; 

Trưởng các phòng: Y tế, Tài chính - Kế hoạch; Trưởng trạm Y tế thị trấn Tiên 

Điền và cá nhân có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Thường trực: Huyện ủy, HĐND huyện; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Thành viên BCĐ PC dịch Covid-19 huyện; 

- UBND thị trấn Tiên Điền; 

- Lưu: VT, TTYT.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hải Nam 

 


		chuonghv.nx@hatinh.gov.vn
	2020-08-11T09:25:16+0700


		namnh.nx@hatinh.gov.vn
	2020-08-11T09:42:18+0700


		ubnghixuan@hatinh.gov.vn
	2020-08-11T09:53:03+0700


		2020-08-11T09:53:25+0700


		2020-08-11T09:53:47+0700




