
    ỦY BAN NHÂN DÂN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      TỈNH BÌNH ĐỊNH          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      Số:           /UBND-VX      Bình Định, ngày       tháng     năm 2021 

Về việc xét nghiệm và một số 

biện pháp phòng, chống dịch 

COVID-19 khi thực hiện giãn 

cách xã hội và tăng cường giãn 

cách xã hội theo chỉ đạo của 

Bộ Y tế tại Công điện số 

1409/CĐ-BYT ngày 15/9/2021 

 

Kính gửi: 

 

 

- Sở Y tế;  

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- UBND các xã, phường, thị trấn. 
 

 

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế tại Công điện số 1409/CĐ-BYT ngày 

15/9/2021 về việc xét nghiệm và một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 

khi thực hiện giãn cách xã hội và tăng cường giãn cách xã hội (đính kèm); Chủ tịch 

UBND tỉnh yêu cầu: 

Giao Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Chủ 

tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai 

thực hiện các nội dung Bộ Y tế yêu cầu tại Công điện số 1409/CĐ-BYT ngày 

15/9/2021 nêu trên; báo cáo, đề xuất các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực 

hiện cho Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh trong các cuộc 

họp giao ban hàng tuần để Lãnh đạo UBND tỉnh/ Trung tâm Chỉ huy của tỉnh xem 

xét, chỉ đạo kịp thời. 

Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, xã, 

phường, thị trấn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện./. 

 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT. Tỉnh ủy; TT. HĐND tỉnh (báo cáo); 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- UBMTTQ Việt Nam tỉnh; 

- Các thành viên TTCH tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể;  

- Công an tỉnh; 

- BCHQS tỉnh; BCH BĐBP tỉnh; 

- TTYT KSBT tỉnh; 

- Lãnh đạo VP + CV VPUBND tỉnh;  

- Lưu VT, TTTH-CB, K15.                                                                                               

 

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

        Lâm Hải Giang     
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