
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HẬU LỘC 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số           /QĐ-UBND 
 

            Hậu Lộc, ngày        tháng 12 năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc áp dụng các biện pháp phong toả tạm thời 

đối với hộ, điểm dân cư thôn Lộc Động, thôn Kỳ Sơn, xã Phong Lộc, 

 huyện Hậu Lộc để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HẬU LỘC 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 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 Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007; 

Căn cứ Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 03/9/2010 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 Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính 

phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả 

dịch Covid-19”; 

Căn cứ Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế hướng 

dẫn về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 

2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, 

kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”; 

Căn cứ Quyết định số 4399/QĐ-UBND ngày 05/11/2021 của UBND tỉnh về 

việc ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả 

dịch Covid-19” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; 

Xét tờ trình số 346/TTr-UBND ngày 23/12/2021 của UBND xã Phong Lộc về 

việc thành lập chốt phong toả phòng, chống dịch Covid-19;  

Theo đề nghị của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 



Điều 1. Áp dụng các biện pháp phong toả tạm thời đối với hộ và điểm dân cư 

thuộc Thôn Kỳ Sơn, Thôn Lộc Động, xã Phong Lộc, huyện Hậu Lộc để thực hiện 

các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 (chi tiết theo phụ lục đính kèm). 

 Thời gian thực hiện phong tỏa: Bắt đầu từ 15 giờ 00 phút, ngày 24/12/2021 

đến khi có thông báo mới. 

Không ai được ra, vào khu vực phong toả (trừ các trường hợp làm nhiệm vụ 

và các trường hợp đặc biệt khi cấp có thẩm quyền cho phép). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện: 

1. Giao Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Trung tâm Y tế huyện 

và các ngành, đơn vị liên quan chỉ đạo, phối hợp và hướng dẫn UBND xã Phong 

Lộc thành lập các chốt kiểm soát, đảm bảo phong toả nghiêm ngặt theo đúng quy 

định. 

2. Giao Chủ tịch UBND xã Phong Lộc chủ trì, phối hợp với Trung tâm Y tế 

huyện Hậu Lộc khẩn trương thực hiện truy vết thần tốc các trường hợp có liên 

quan, tổ chức cách ly và thực hiện lấy mẫu xét nghiệm theo quy định, thực hiện 

kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm tại các điểm dân cư phong tỏa. 

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

Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trưởng các phòng, ban, ngành, 

đơn vị cấp huyện; Chủ tịch UBND xã Phong Lộc; CT UBND các xã, thị trấn, 

Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện và Thủ trưởng các đơn 

vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- UBND tỉnh (để B/cáo); 

- Thường trực HU; TT HĐND huyện (b/c); 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Thường trực UBMTTQVN huyện; 

- Các cơ quan ban, ngành đoàn thể huyện; 

- Chủ tịch UBND xã Phong Lộc (t/hiện); 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, VP. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Hoàng 

 

 

 

 

 



 

Phụ lục 

ĐIỂM DÂN CƯ PHONG TỎA TẠI XÃ PHONG LỘC, HUYỆN HẬU LỘC 

(Kèm theo Quyết định số:    /QĐ-UBND ngày 24/12/2021 của UBND huyện) 

 

TT Điểm dân cư phong tỏa  Số hộ  Số nhân khẩu Thôn 

1 Hộ ông Phạm Văn Cường 01 03  Kỳ Sơn 

2 Hộ ông Nguyễn Văn Thứ và từ 

hộ bà Cao Thị Lịch đến hộ ông 

Phạm Văn Khánh 

 

13 

 

34 

 

 Lộc Động 

Tổng 14 37 2 
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