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Số: 1774/QĐ-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hòa An, ngày 03 tháng 8 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt danh sách công dân Việt Nam trở về từ vùng dịch COVID-19 đã đủ 

thời gian cách ly (tại Ngườm Cháng, xã Dân Chủ, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng) 

để theo dõi sức khỏe phòng, chống dịch bệnh COVID-19 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÒA AN 

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

Căn cứ Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007;  

Căn cứ Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 09 năm 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 tháng 4 năm 2020 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc công bố dịch COVID-19; 

Căn cứ Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp phòng chống trước diễn biến phức tạp 

mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra; 

Căn cứ Công văn số 277/UBND-VX ngày 13 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Cao Bằng về  việc thực hiện công tác phối hợp quản lý người cách ly; 

Căn cứ Quyết định số 878/QĐ-BYT ngày 12 tháng 3 năm 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 3468/QĐ-BYT ngày 07 tháng 8 năm 2020 của Bộ Y tế 

về việc ban hành "Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống COVID-19"; 

Căn cứ Công văn số 5599/ BYT-MT ngày 14 tháng 7 năm 2021 của Bộ Y tế 

về việc giảm thời gian cách ly, thí điểm cách ly y tế F1 tại nhà, quản lý điều trị 

bệnh nhân COVID-19; 

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hòa An. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh sách công dân Việt Nam trở về từ vùng dịch COVID-

19 đã đủ thời gian cách ly theo dõi sức khỏe tại Khu cách ly Ngườm Cháng, xã Dân 

Chủ, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 gồm 02 

công dân (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện; 

Trưởng phòng Y tế huyện; Giám đốc Trung tâm Y tế huyện; Thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

 

Nơi nhận: 
 - Như  Điều 3; 

- UBND tỉnh Cao Bằng (b/c); 

- Sở Y tế tỉnh Cao Bằng (b/c); 

- Thường trực Huyện ủy (b/c);  

- Thường trực HĐND huyện (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- UBND xã, thị trấn; 

- TYT xã, thị trấn; 

- Trang TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, TTYT(V).  

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đàm Thế Trang 
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Danh sách công dân đã thực hiện cách ly đủ 14 ngày để phòng, chống COVID – 19 

tại khu cách ly Ngườm Cháng xã Dân Chủ, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng 

(Kèm theo Quyết định số 1774/QĐ-UBND  ngày 03/ 8 /2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hòa An) 

STT Họ và tên 

Năm Sinh 
Địa chỉ nơi cư trú sau kết 

thúc cách ly tập trung Người Việt 

Nam từ 

vùng dịch 

trong nước 

trở vê 

Ngày tháng 

tiếp nhận 
Ngày kết 

thúc cách ly 

theo dõi 

phòng, 

chống 

COVID - 19 

Kết quả 

xét 

nghiệm 

(03 lần) Nam Nữ 
( Số nhà, xóm,  xã, huyện, 

tỉnh) 
tiếp nhận  

I Huyện Hòa An               

1 
Nông Thị Thê  18/07/1992 

Nà Lại, Quang Trung,  

Hòa An, Cao Bằng 

Vùng dịch 

về 
18/07/2021 01/08/2021 Âm Tính 

2 
Phùng Thế Tài 29/09/1987  

Nà Lại, Quang Trung, 

 Hòa An, Cao Bằng 

Vùng dịch 

về 
18/07/2021 01/08/2021 Âm Tính 

 

Danh sách ấn định 02 công dân./. 
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