
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ HOÀI NHƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:            /UBND-VX Hoài Nhơn, ngày     tháng 11 năm 2021 
  

V/v hướng dẫn cách ly y tế tại 

nhà, nơi lưu trú để phòng, 

chống dịch COVID-19 đối với 

người tiếp xúc gần với người 

mắc COVID-19 (F1) 

 

             

   Kính gửi:  

 - Phòng Y tế thị xã; 

- Trung tâm Y tế thị xã; 

- UBND các xã, phường. 

 
 

Thực hiện Công văn số 4693/SYT-NVY ngày 23/11/2021 của Sở Y tế tỉnh 

Bình Định về việc hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú để phòng, chống dịch 

COVID-19 đối với người tiếp xúc gần với người mắc COVID-19 (F1); Chủ tịch 

UBND thị xã có ý kiến như sau: 

Giao Trưởng Phòng Y tế, Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã, Chủ tịch UBND 

các xã, phường theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp tổ chức triển khai 

thực hiện việc cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú để phòng, chống dịch COVID-19 đối 

với người tiếp xúc gần với người mắc COVID-19 (F1), theo các nội dung nêu tại 

Công văn số 4693/SYT-NVY 23/11/2021 của Sở Y tế, các văn bản quy định khác 

có liên quan và tình hình thực tế của địa phương. 

Thủ trưởng các cơ quan, Chủ tịch UBND các xã, phường triển khai thực hiện./. 

  
Nơi nhận:                                                                                      

- Như trên; 

- TT Thị ủy (báo cáo); 

- TT HĐND thị xã; 

- CT, các PCT UBND thị xã; 

- Lưu: VT. 

 

                                                                      

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

         
 

          

        

           

Trần Hữu Thảo 
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