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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc áp dụng biện pháp quản lý, chăm sóc và điều trị 

người nhiễm COVID - 19 tại nhà/nơi lưu trú 

 
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ LỤC BÌNH 
 

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

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Quyết định số 879/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế về việc ban hành “Hướng dẫn cách ly y tế tại nhà phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19”; 

Căn cứ Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 29/01/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn 

về việc thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID - 19; 

Căn cứ Công văn số 11011/BYT-KCB ngày 28/12/2021 về việc xét nghiệm 

để phát hiện người mắc COVID - 19 và cho người bệnh ra viện; 

Căn cứ Quyết định số 250/QĐ-BYT ngày 28/01/2022 của Bộ Y tế về việc 

ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID - 19”; 

Căn cứ Quyết định số 604/QĐ-BYT ngày 14/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế về việc ban hành “Hướng dẫn quản lý tại nhà đối với người mắc Covid-19”; 

Căn cứ Văn bản số 842/SYT-NVYD ngày 15/3/2022 của Sở y tế tỉnh Bắc 

Kạn về việc đính chính Quyết định số 604/QĐ-BYT ngày 14/3/2022; 

Theo đề nghị của Trạm y tế xã Lục Bình. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Áp dụng biện pháp quản lý, chăm sóc và điều trị người nhiễm 

COVID- 19 tại nhà/nơi lưu trú đối với công dân:  

(Có danh sách kèm theo) 

- Thời gian cách ly, điều trị từ ngày 06/4/2022 đến ngày 12/4/2022 (7 

ngày) đến khi được công bố khỏi bệnh (có giấy xác nhận khỏi bệnh cho người 

bệnh đủ tiêu chuẩn khỏi bệnh theo quy định) 

- Địa điểm cách ly, điều trị: Tại nhà riêng. 



Điều 2. Trong thời gian cách ly, điều trị người bệnh có tên trong Quyết 

định này không được rời khỏi nơi cách ly, chịu sự giám sát của Trạm Y tế lưu 

động, Công an xã Lục Bình, Tổ Covid cộng đồng thôn các thôn. 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Công chức Văn phòng - Thống kê UBND xã, thành viên BCĐ phụ trách thôn 

có công dân F0, Trưởng trạm Y tế xã, Trạm y tế lưu động, Trưởng Công an xã, Tổ 

Covid cộng đồng thôn có công dân F0 và công dân có tên tại Điều 1 chịu trách 

nhiệm thi hành quyết định này./. 

 
Nới nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- Như điều 3; 

- UBND huyện; 

- Trung tâm Y tế huyện; 

- Thường trực Đảng ủy xã; 

- Thường trực HĐND xã; 

- Trưởng BCĐ phòng chống dịch xã; 

- Chủ tịch, PCT UBND xã; 

- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể; 

- Cổng TTĐT xã; 

Gửi bản giấy: 

- Như Điều 3; 

- Lưu VP UBND xã, HS TTCH xã. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hậu 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH 

 CÔNG DÂN ÁP DỤNG CÁCH LY, ĐIỀU TRỊ Y TẾ TẠI NHÀ 
(Kèm theo Quyết định số:      /QĐ-UBND ngày  06 /4/2022 của UBND xã Lục Bình) 

TT Họ và tên Năm sinh Địa chỉ Ghi chú 

1 Nông Văn Hợp 23/01/1961 Bắc Lanh Chang 
 

2 Chu Thị Đà 03/02/1987 Pác Chang 
 

3 Hoàng Thị Hoài Thương 06/12/2013 Cao Lộc 
 

4 Đinh Hoàng Tiến 13/10/2012 Pác Chang 
 

5 Hứa Anh Thơ 08/03/2005 Bắc Lanh Chang 
 

6 Triệu Thị Ngô 24/04/1952 Nà Nghịu 
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