
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 

 

Số:            /UBND-VX 
 

V/v tiếp tục giám sát, theo dõi 

quản lý về sức khỏe người đã 

hoàn thành cách ly tập trung. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Thanh Hóa, ngày     tháng     năm 2021 

 

 
                   Kính gửi: 

- Sở Y tế; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. 

   

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 2080/UBND-YT ngày 

08/7/2021 và Công văn số 2157/UBND-YT ngày 15/7/2021 của UBND Quận 

Hà Đông, thành phố Hà Nội thông báo các trường hợp hoàn thành cách ly tập 

trung; Công văn số 1345/CV-BCĐPCD ngày 12/7/2021 và Công văn số 

1388/CV-BCĐPCD ngày 18/7/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-

19 tỉnh Quảng Trị thông báo tại các trường hợp ngoài tỉnh hoàn thành cách ly 

tập trung (gửi kèm văn bản cho đơn vị). 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng có ý kiến chỉ đạo như sau: 

Giao Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh chủ động phối 

hợp với các đơn vị có liên quan, kịp thời cập nhật, tiếp tục giám sát, theo dõi 

và quản lý về sức khỏe đối với các trường hợp đã hoàn thành cách ly tập trung 

phòng, chống Covid19 theo thông báo tại các Công văn nêu trên của UBND 

Quận Hà Đông, thành phố Hà Nội và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 

tỉnh Quảng Trị; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh những vấn đề vượt thẩm quyền./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- PCT UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng (b/c); 

- Lưu: VT, VXsln. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

 
 

 

Mai Công Hoàng 
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