
UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ Y TẾ  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /SYT-NVY 
V/v thực hiện xét nghiệm,  

cách ly phòng chống dịch 

COVID-19 với người di chuyển 

giữa các vùng nguy cơ 

              Bình Định, ngày          tháng      năm 2021 

  

            

     Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế 

 
Thực hiện Công văn số 8318/BYT-DP ngày 03/8/2021 của Bộ Y tế về việc 

xét nghiệm, cách ly phòng chống dịch COVID-19 với người di chuyển giữa các 

vùng nguy cơ (kèm theo); 

Sở Y tế đề nghị các đơn vị căn cứ Hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công văn số 

8318/BYT-DP ngày 03/8/2021 để thực hiện giám sát, xét nghiệm, cách ly theo dõi 

sức khỏe người đến/về địa phương từ các vùng nguy cơ. 

 

Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- UBND huyện, TX, TP;      

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, NVY. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Quang Hùng 
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