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Khánh Vĩnh, ngày          tháng 9  năm 2021 

TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người tỉnh Khánh Hòa 

ban hành Quyết định áp dụng biện pháp cách ly y tế để phòng, chống dịch 

bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh 

 
 

          Kính gửi: 

 -  Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh  

     ở người tỉnh Khánh Hòa;  

- Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa. 

Căn cứ Quyết định 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;  

Trong ngày 17 và 18/9/2021, trên địa bàn thị trấn Khánh Vĩnh xác định 01 

trường hợp nhiễm Covid-19 và xã Khánh Thành xác định 02 trường hợp nhiễm 

COVID-19 (tất cả đều trong cộng đồng). Huyện Khánh Vĩnh đã chủ động khoanh 

vùng, điều tra dịch tễ, thống kê các trường hợp tiếp xúc gần theo quy định; UBND 

thị trấn Khánh Vĩnh và xã Khánh Thành đã phong tỏa tạm khu vực nhà ở có liên 

quan đến bệnh nhân COVID-19; các xã, thị trấn tiếp tục truy vết các trường hợp 

liên quan theo quy định. 

Để chủ động khống chế dịch bệnh tại khu vực có liên quan đến các ca F0 nêu 

trên, UBND huyện Khánh Vĩnh kính đề nghị Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh 

ở người tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định áp dụng biện pháp cách ly y tế để 

phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh, cụ thể như sau: 

- Tại thị trấn Khánh Vĩnh: 

+ Số lượng người áp dụng cách ly: 28 hộ dân, 129 nhân khẩu. 

        - Địa điểm áp dụng cách ly: Tổ 3 thị trấn Khánh Vĩnh, huyện Khánh Vĩnh. 

- Tại xã Khánh Thành: toàn bộ xã Khánh Thành gồm 525 hộ dân, 2.260 nhân 

khẩu. 

- Thời gian cách ly y tế 14 ngày, từ ngày 0h00 17/9/2021 đến 0h00 ngày 

30/9/2021 và có thể gia hạn thêm tùy theo tình hình dịch bệnh và theo quy định tại 

điểm b, Khoản 4, Điều 9, Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30/9/2010 của 

Chính phủ.  

 Trân trọng kính trình./ 

Nơi nhận:                                                                            TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
- Như trên (VBĐT); 

- UBND tỉnh (Báo cáo); 

- Thường trực Huyện ủy (Báo cáo); 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Lưu: VT, YT. 


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2021-09-19T07:29:04+0700
	Việt Nam
	Văn Ngọc Hường<vnhuong@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2021-09-19T09:03:57+0700
	Việt Nam
	Ủy ban nhân dân huyện Khánh Vĩnh<khanhvinh@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2021-09-19T09:04:11+0700
	Việt Nam
	Ủy ban nhân dân huyện Khánh Vĩnh<khanhvinh@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2021-09-19T09:04:25+0700
	Việt Nam
	Ủy ban nhân dân huyện Khánh Vĩnh<khanhvinh@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2021-09-19T09:05:55+0700
	Việt Nam
	Ủy ban nhân dân huyện Khánh Vĩnh<khanhvinh@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




