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Kim bảng, ngày 28 tháng 9 năm 2021

TỜ TRÌNH
Về việc phong tỏa tạm thời khu vực có nguy cơ lây nhiễm Covid-19
trên địa bàn huyện Kim Bảng
Kính gửi:
- Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam;
- Sở Y tế tỉnh Hà Nam.
Căn cứ Tờ trình số 16 /TTr-UBND ngày 27 /9/2021 của Ủy ban nhân dân xã
Thi Sơn; Tờ trình số 23 /TTr-UBND ngày 27/9/2021 của Ủy ban nhân dân Thị
trấn Quế; Tờ trình số 04 /TTr-UBND ngày 27/9/2021 của Ủy ban nhân dân xã
Thụy Lôi; Tờ trình số 43 /TTr-UBND ngày 27/9/2021 của Ủy ban nhân dân xã
Thanh Sơn về việc phong tỏa tạm thời một số hộ dân .
Ủy ban nhân dân huyện Kim Bảng trình Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam;
Sở Y tế tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quyết định phong tỏa tạm thời khu vực
có nguy cơ lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn huyện Kim Bảng như sau:
1.Thực hiện biện pháp khẩn cấp về phòng, chống dịch COVID-19 theo
quy định của Luật phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007 và
triển khai các hoạt động phòng chống dịch COVID-19 của Ủy ban nhân dân
huyện Kim Bảng tại Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 19/5/2021 về việc Kế
hoạch đáp ứng với từng cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn huyện; Kế hoạch số
30/KH-UBND ngày 02/3/2021 về việc tổ chức các biện pháp khoanh vùng, cách
ly y tế khi có dịch xảy ra trên địa bàn huyện Kim Bảng.
2.Khoanh vùng phong tỏa.
2.1Đối với xã Thi Sơn.
- Khoanh vùng phong tỏa cách ly tạm thời một phần khu hộ dân sinh từ
ngõ nhà bà: Đinh Thị Vinh đến nhà ông Nguyễn Duy Long thuộc địa phận thôn
3, xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng có nguy cơ lây nhiễm cao khoảng 04 hộ tương
ứng với 16 nhân khẩu hiện đang sinh sống, (có sơ đồ kèm theo).
- Khoanh vùng phong tỏa cách ly tạm thời một phần khu hộ dân sinh từ
ngõ nhà ông Nguyễn Hồng Thanh đến nhà ông Nguyễn Xuân Mão thuộc địa
phận thôn 5- xã Thi Sơn- huyện Kim Bảng có nguy cơ lây nhiễm cao có 05 hộ
tương ứng với 14 nhân khẩu hiện đang sinh sống, (có sơ đồ kèm theo).
+ Số lượng các chốt: 02 chốt

+Thời gian thực hiện: 14 ngày kể từ 18h30’ ngày 27/9/2021.
2.2 Đối với xã Thụy Lôi
Khoanh vùng phong tỏa cách ly tạm thời một phần khu thôn Gốm (khu
vực đầu cầu Khả phong) – xã Thụy Lôi – huyện Kim Bảng có nguy cơ lây
nhiễm cao gồm 9 hộ tương ứng với 38 nhân khẩu hiện đang sinh sống, (có sơ đồ
kèm theo) cụ thể:
- Phạm vi: Phía Đông giáp đường ĐH07 (đê tả Đáy); phía Tây giáp sông
Đáy (đường trục giáp bờ sông của thôn Gốm); phía Nam giáp Cầu Khả phong;
phía Bắc (giáp với hộ bà Phạm Thị Thu Hằng thôn Gốm)
- Số lượng các chốt: 03 chốt (Có sơ đồ cụ thể kèm theo)
- Số lượng hàng rào cố định: 03 vị trí (Rào cố định lối dân sinh từ đường
ĐH 07 xuống đường gom cạnh cầu Khả phong; Rào cố định lối dân sinh từ
đường mới từ Sân vận động xuống cầu; Rào cố định lối dân sinh từ đường trục
thôn Gốm trong làng đi ra đường gom cầu Khả phong (trước cổng nhà bà Thai).
- Thời gian thực hiện: 14 ngày kể từ 13 giờ 30 ngày 27/9/2021.
2.3 Đối với Thị Trấn quế
Khoanh vùng phong tỏa cách ly tạm thời một phần khu hộ dân sinh từ khu
dân cư thuộc địa phận Tổ 1- Thị trấn Quế – huyện Kim Bảng có nguy cơ lây
nhiễm cao khoảng 6 hộ dân tương ứng với 20 nhân khẩu hiện đang sinh sống,
(có sơ đồ kèm theo) cụ thể:
- Phạm vi: Phía Nam giáp ngõ ông Lê Văn Bình; phía Tây giáp Ao; phía
Đông giáp khu dân cư tổ 1; phía bắc giáp ngõ ông Lê Văn Tiến
- Số lượng các chốt: 02 chốt (Có sơ đồ cụ thể kèm theo)
- Số lượng hàng rào cố định: 02 vị trí (Rào cố định giáp nhà ông Lê văn
Tiến; Rào cố định giáp ngõ nhà ông Lê Văn Bình) thuộc tổ 1, thị trấn Quế.
- Thời gian thực hiện: 14 ngày kể từ 8h ngày 28/9/2021.
2.4 Đối với xã Thanh Sơn
Khoanh vùng phong tỏa cách ly tạm thời 01 hộ dân thuộc thôn Bút Sơn,
xã Thanh Sơn có nguy cư lây nhiễm cao 01 hộ tương ứng với 06 nhân khẩu hiện
đang sinh sống.
-Số lượng chốt : 01 chốt.
-Số lượng hàng rào cố định : 02 vị trí ( rào cố định ngăn đường từ tường
bao nhà ông Nguyễn Xuân Đốc đến nối vào nhà văn hóa thôn Bút Sơn).
-Thời gian thực hiện : 14 ngày kể từ 08h00 phút , ngày 27/9/2021.

Để việc phong tỏa tạm thời khu vực có nguy cơ lây nhiễm Covid-19 trên
địa bàn được thực hiện nhanh, nghiêm túc. Ủy ban nhân dân huyện Kim Bảng
trình UBND tỉnh Hà Nam; Sở Y tế tỉnh Hà Nam xem xét ban hành Quyết định
phong tỏa tạm thời khu vực có nguy cơ lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn huyện
để UBND huyện Kim Bảng triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
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- Lưu: VT, YT.

Lưu Trần Sơn

