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CONG HOA xA HQI CHU NGBIA VIT NAM 
Bc Ip - Tir do - Hnh phüc 

TP. Thai Ngi.yên, ngayW tháng 6 nám 2021 

QUYETDNH 
Ye viêc thirc hiên each ly xa hi di vó'i môt s khu dan cir 
thuc phu&ng Phan DInh Phüng, thành ph Thai Nguyen 

dê thçrc hin các bin pháp cp bach phông, chông djch COVID-19 

CHI1J TICH UY BAJ'! NHAN DAN THANU PHO THAI NGUYEN 

. , , , • 
Can cu Lugt To chuc chznh quyen a phitong ngay 19/6/2015; Luat Su-a 

di, bo sung in3t sd diu cia Lut T chic Chin/i phz và Luçt T chic chinh 
quyn afaphztoiig ngày 22/11/2019, 

Can ci Luc2t Phông chng bnh truyn nhilm ngày 21/1J/2007, 

Can cz Nghj djnh sO 101/2010/ND-CF ngày 30/9/2010 cza ChInh phi 
quy ãnh chi tié't thi han/i mç5t s diu cia Lu2t Phông, chó'ng bnh truyn nhilm 
v áp c44!ng bin phthp cách ly y tê, czt6iig ché cách ly y té' và chông djch dc diii 
trong th&i gian Co dfch; 

Can cz. Quyét a'jnh so 1 73/QD-TTg ngày 01/02/2020 cthi Thu tieóng 
ChIn/i phz ye vic cong b dfc/i viêm dithng ho hap do ching mOi cia vi rzt Corona 
gay ra; 

Can ci các C'hi thj cia Thi twOng ChInh phz: Chi thj so 15/CT-7Tg ngày 
2 7/3/2 020 v quyê't lift  thyc hin dçt cao die2mphông, chng djch CO VID-19, Chi 
thj sO' 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 ye thtc hin các b1çn pháp c4r, bach phOng, 
cháng cjch COVID-19, Chi  thj  sO' 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 cza Thi tu6ng 
ChIn/i phz ye rnt sO binpháp cap báchphOng, chông djch bçnh COVJD-19; 

Can cii- Quy&'t d/nh sO' 162 6/QD-UBND ngày 22/5/2021 czia UBND tinh Thai 
Nguyen v viçc üy quyn quye't 2'jnh thtc hin cdch ly xa hç5i de thyc hin các biçn 
pháp c4r, bach phOng, cMng d/ch CO VID- 19 trên dja bàn tinh Thai Ng-uyên. 

Xét d nghj cza phOng Y tl than/i phO' ti TO' trInh sO' 29/T/Tr-YT ngày 
17/6/2021. 

QUYET DNH: 

Biu 1. Thrc hin each ly xã hi d6i vói khu dan cu thuOc ngách 83B, 
ngö 206, &rông Minh Cu, t d ph6 s 13, ph'ithng Phan DInh Phüng, thânh 
ph Thai Nguyen d thirc hin các bin pháp cp bach phông, ehng djch 
COVID-19 theo Chi thj s 16/CT-1Tg ngày 3 1/3/2020 cüa Thii tuâng ChInh 
phü tfr 21 giô' 00 phüt, ngày 17 tháng 6 näm 2021, thai gian each ly 21 ngày 
(truàng hqp thay ct& s có thông báo mâi). 

(CO danh sac/i cua các ho gia dInh kern theo) 
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Viêc thrc hin each ly xã hi theo Chi thi s 16/CT-TTg ngây 3 1/3/2020 
cüa ThU tixóng Chmnh phU gôm các ni dung chInh nhu sau: 

1. Thrc hin each ly xã hi phãi dam bão theo nguyen tc gia dInh cách ly 
vOi gia dmnh. Yêu c.0 m9i nguèi dan a tai nhà, clii ra ngoài trong tnróng hcrp 
that sir cn thit nhi.r: Mua h.rang thirc, thc phm, thuôc men, cap cUii. Thc 
hin nghiêm vic giu' khoãng cách ti thiêu 2m khi giao tiêp. Không tp trung 
qua 2 nguôi tai  nai cong cong. 

2. Yêu c.0 toàn th Nhân dan tir giác chap hành các yêu cu, binpháp 
phông chng djch, tIch crc tham gia khai báo y t tr nguyen, thirc hin diây dU 
các bin pháp tr bào v mInE, gia dmnh mmnh và tham gia có trách nhim vói các 
hot dIng phông, chng djch cUa các co quan chirc nng và cQng dong. 

Diu 2. Thc hin bi n pháp phông, chng djch theo Chi thj s 15/CT-
TTg ngày 27/3/2020 cUa ThU ttió'ng Chinh phU dOi vói to dan ph so 10, 13, 14, 
phrang Phan Dinh PhUng thành ph Thai Nguyen d thc hin các bin pháp 
c.p bach phông, chng djch COVID-19 tfr 21 giô 00 phüt, ngày 17 tháng 6 
näm 2021, thai gian 21 ngày (trLrèng h9p thay di së có thông báo mOi). 

Vic thc hin each ly xã hi theo Chi th s 15/CT-1Tg ngày 27/3/2020 
cUa ThU tlló'ng ChInE phU gm các ni dung chInE nhtr sau: 

1. Dirng cac hoat  dQng hi hçp, các sr kin t.p trung trên 20 ngu&i trong 
1 phông; không ti tp tir 10 nguèi tr& len ngoãi ph?m vi cong sa, tnthng h9c, 
bnh vin; yêu c.0 thrc hin khoãng each ti thik 2m gia ngrai vói ngixi tai 
CáC da dim cong cong. 

2. Drng trit d các nghi 1 ton giáo, hoat  dng Co t.p frung tix 20 nguôi 
tr& len t?i CC co s& tOn giáo, tin ng'xg, th tr; d&ng tat ca cac boat dng van 
hóa, th thao, giãi trI tai  các da dim COng cong. 

3. Tni dInh chi hoat dng cac Ca s& kinh doanh djcli vi trêndjahàn, trü 
cac Co s& kinh doanh cac lo?.i hang boa, djch v thiêt yeu. Tam  drng  hoat  dng 
cac ca sâ kinh doanh djch vii nhix: Co sâ kinh doanh dch vi,i an, ung tai  ch 
(bao grn ca an sang); các djch vii giãi khát, baogm Ca CC quán: Ca phê, quan 
trà dá, quán trà chanh, bia,...; các dj:ch v1i an uOng trong eác trung tam thucmg 
rnai, siêu thi và chci dan sinh,... 

4. Dirng các ho.t dng biu din van hóa, ngh thut; hoat  dng vui choi, 
giài tn; co s& lam lam dçp; karaoke; massage; xOng hai; r.p chiu phim, dim 
cung cp dch v'i trô choi din ti:r cong cong, diem cung cap djch vi internet 
cOng cong; các hInh thüc kinh doanh djch vi boat dng nhu quán bar, vu trithng. 

5. Han  ch vic di chuyn cUa nguôi dan dn dja bàn các t d ph khác, 
xir l nghiêm cac tnrng hçp d.ra thông tin không dUng sr that, không khai báo 
y tá, khai báo y t khOng trung thrc, trn tránh, chng di, không chip hành 
each ly y té,... theo quy dnh cUa pháp Iut. 
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Diêu 3. Chü tich  TJBND thânh pM giao: 

1. Chü tjch UBND phuông Phan Dinh Phüng clii dao  các dcrn vj lien 
quan thirc hin nghiêm vic each ly xâ hti d phOng, chng djch theo dung quy 
dinh; chiu trách nhiêm tnrâc UBND thành phô, Chi:i tjch UBND thành phô 
trong vic chi do thrc hin các bin pháp phông, chng djch trén dja bàn quãn 
1 theo quy dnh. 

2. Giao Cong an thành ph6 phi hqp voi UBND phuông Phan DInh 
Phàng chi dao  thit 1p the ch& kim soát k tü' 21 giô' 00 phüt ngày 17 tháng 
6 nãm 2021 dông th?i kiém soát ch.t chê da bàn phong tOa, each ly; tuan tra, 
kim soát và xü I nghiêm các tnxing hqp vi phm. 

3. Các phOng, ban, don vj thc hin nhim vv theo phãri cong t.i Phu'o'ng 
an s6 04/PA-UBND ngày 25/5/2021 cüa UBND thành ph6 v phircxng an th 
chrc cách ly y t khi có djch COVJD-19 t?.i  khu ph& ciim dn cu, thôn, xóm 
ho.c t dan ph cüa phiràng, xâ trén da bàn thành pM Thai Nguyen. 

4. Yêu câu cac co quan, don vj lien quan, UBND các phi.r&ng, xA triên 
khai thc hin nghiêm các bin pháp cap bach phông, cMng dch COVID-19 
trên dija bàn thành phô. 

Diu 4 Chánh Vn phông HDND&IJBND thành pM, TrixOng Cong an 
thành pM, Chi huy truOng Ban Chi huy qun sir thành pM, Tnthng phông y t 
thãnh pho, Giárn dc Trung tam Y t thàrih phô, Thfi trirO'ng cac phông, ban, don 
v lien quan, Chü tjch UBJJ phu'ông Phan DInh Phüng chju trách nhim thi 
hanh Quyet d1nh nay. 

/ 
Noi nhân: 
- Chü tch UBND tirth (báo cáo); 
- BCf) Phàng chông dlcli  COVID-19 huh (bao cáo); 
- SôY t Thai Nguyen; 
- Thuàng trrc Thânb iy (báo cáo); 
- Thr&ng tn,rc HDND thànhph6; 
- LAnh dio UBND thành phô; 
- ThãnJi viên Ban Chi dao  phông, ch6ng djch 
COVID-19 thành pho; 
- Các phàrig, ban, don vj, doàn thô thànli ph6; 
- UBND các ph.ring, xã1 
-NhtrDiu4; 
-  Lint: VT, YT 



DANH SACH CAC HO GIA Du1H THC HIN CACH LY Y TE NGACH 83B - 
TO 13 PIIIYNG PHAN DINTI PI]ITNG 

(Kern theo Quye't djnh só':ó(21QD-BCD ngày .'//6/2O21 cza BCE) phc3ng, cMng df ch Covid- 19 
thành pM Thai Nguyen 

STT Ten h gia dInh S nhân khu Da chi cu trü Ghi chü 

1 Nguyn Th Lan 2 Ngach 83B, t 13 phuà'ng PDP Thumg trü 

2 Li.ru Thi Hu'o'ng Thu 4 Ngách 83B, t 13 phithng PDP Thithng tn.i 

3 Nguyn Van Dirc 7 Ngách 83B, t 13 phuông PDP Thuông trii 

4 Nguyn Th. Ly I Ngách 83B, t 13 phu&ng PDP Thuimg ti-u 

5 Nguyn Van TJm 2 Ngách 83B, t 13 phi.thng PDP Thuàng tn.j 

6 Ha S Khanh 5 Ngách 83B, t 13 phimg PDP Th'Lràng trü 

7 Phm Thj Hoa 2 Ngách 83B, to 13 phixng PDP Thuô'ng trü 

8 Nguyn Thi Thu 3 Ngách 83B, tii 13 phu6ng PDP Thira'ng trü 

9 Nguyn Th Xuân 2 Ngách 83B t 13 phirmg PDP Thu'à'ng trü 

10 Dinh Hng Hâo 2 Ngách 83B, t 13 phuà'ng PDP Thuà'ng trü 

11 Vu Thi Thanh DInh 4 Ngách 83B, t 13 phuàng PDP Thuông trü 

12 Lé Huy Tan 4 Ngách 83B, t 13 phu?mg PDP Thuà'ng trü 

13 DManhKiên 4 Ngách 83B, th 13 phi.xông PDP Thu&ng trü 

14 Hüa Thi Châm 4 Ngach 83B t 13 phira'ng PDP Thizèng trü 

15 Nguyn Minh Thu 3 Ngách 83B, t 13 phu6ng PDP Thu&ng tri.'i 

16 Vu Nu K) 2 Ngách 83B, t 13 phung PDP Thuô'ng trü 

17 HoàngVânAnh 2 Ngách 83B, to 13 phumg PDP Thung trü 

18 Trán Van Vrpng 4 Ngach 83B, t 13 phung PEW Thu&ng ti-u 

19 Nguyn Van Qu6c 4 Ngách 83B, t 13 phuô-ng PDP Thithng trü 

20 Ninh Thj Ngoc Hin 7 Ngách 83B, t 13 phu?mg PDP Thuàiig trü 

21 Nguyn Van Ham 7 Ngách 83B, t 13 phu&ng PDP Thuàng trü 

22 D Qu6c BInh 9 Ngách 83B, ti 13 phumg PDP Thuàng tn'j 

23 Phm Thi Gôi 4 Ngách 83B, t 13 phuimg PEW Thuà'ng ti-u 

24 Ti-an Thj Trà My 4 Ngach 83B, t 13 phumg PEW Thu?rng ti-u 

25 E Duy Nht 4 Ngách 83B, t 13 phuàng PDP Thuô'ng trü 

26 Nguyn Van Huig 3 Ngách 83B, t 13 phuè'ng PDP Thtrang trü 

27 Dng Th Qu'nh Hixong 2 Ngách 83B, th 13 phtrmg PDP Thithng ti-u 

28 D Thi Minh Hue 4 Ngách 83B, to 13 phu&ng PDP Thu&ng ti-u 



STT Ten h gia dInh S nhân khu Dja chi cir trñ Ghi chñ 

29  Nguyn Ngpc Thai 5 Ngách 83B, th 13 phthng PDP Thuà'ng trü 

30  Trn Thi Du 6 Ngach 83B, t 13 phràng PDP Thi.rO'ng trü 

31  Nguyen Van Giang 2 Ngách 83B, t 13 phuà'ng PDP Thuê trp 

32  Trân Van Hing 2 Ngách 83B, to 13 phung PDP Thuê trç 

33  Phàn Tao Tràn 1 Ngách 83B, to 13 phumg PDP Thuê tr9 

34 Phrn Thanh Nhân 1 Ngach 83B, të 13 phumg PDP Thuê trç 

35 Nguyen Th Diu 1 Ngách 83B, t 13 phithng PDP Thus trp 

36 Diiang Th Nhung 1 Ngách 83B, t 13 phung PDP Thuê tr9 

37 Iran Mnh Tuân 1 Ngách 83B, t 13 phung PDP Thuê tr9 

38 Vu Van An.h 4 Ngách 83B, t 13 phi.ràng PDP Thuê trp 

39 Hoàng Thj Thom 2 Ngách 83B, tO 13 phu&ng PDP Thuêtr9 

40 Ma Tiên Dt 3 Ngách 83B, t 13 phuà'ng PDP Thuê trp 

41 Hoàng Th Phn 1 Ngách 83B, tO 13 phuè'ng PDP Thuê trQ 

42 Hnh 3 Ngách 83B, tO 13 phuàng PDP Thuê tr9 

43 Ninh Nggc Cánh 2 Ngach 83B, t 13 phithng PDP Thuê trç 

Tong 140 
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