
 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TAM DƯƠNG  

 

Số:        /UBND-VP 

V/v hướng dẫn tổ chức thực hiện 

cách ly y tế  phòng, chống dịch 

COVID-19 đối với người nhập cảnh 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

Tam Dương, ngày       tháng  9  năm 2021 

 

       

Kính gửi: 

 

 

 

- Trung tâm Y tế huyện; 

- Công an huyện; Ban CHQS huyện; 

- UBND, BCĐ các xã, thị trấn; 

- Các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn. 

 

 UBND huyện Tam Dương nhận được Văn bản số 3415/SYT- NVYD ngày 

20/9/2021 của Sở Y tế về việc hướng dẫn tổ chức thực hiện cách ly y tế phòng, 

chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh (được sao gửi kèm). Để chủ động 

thực hiện các quy định về phòng, chống dịch trên địa bàn bảo đảm đồng bộ, nhất 

quán, hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19. Chủ 

tịch UBND huyện, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện 

yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện một số nội dung sau:  

1. Tổ chức thực hiện cách ly y tế trên địa bàn huyện trong điều kiện phòng, 

chống dịch Covid-19 đối với người nhập cảnh theo Văn bản số 8216/UBND-KT4 

ngày 17/9/2021của UBND tỉnh; Văn bản số 8212/HD- BCĐ ngày 17/2021 của 

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh và các văn bản có liên quan khác 

(Sao gửi kèm theo VB này). 

2. Cơ sở cách ly y tế tập trung, tự nguyện thực hiện tiếp nhận, quản lý cách 

ly, bàn giao sau khi hoàn thành cách ly y tế tập trung theo đúng quy định. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức và các doanh nghiệp trên địa bàn 

huyện phối hợp thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như kg; 

- Chủ tịch, CPCT UBND huyện; 

- C,PVP HĐND&UBND huyện; 

- Các thành viên BCĐ huyện; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Đào Hải Nam 
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