
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH THUẬN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 557 /UBND-KGVXNV 

V/v thực hiện lấy mẫu giám 

sát các trường hợp đi, về từ 

vùng có dịch COVID-19. 

          Bình Thuận, ngày 16  tháng 02 năm 2021 

     

Kính gửi: 

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

                - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh;  

                                                         - UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trong nước, để đảm bảo 

thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, Ủy ban 

nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành 

phố khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ sau: 

1. Tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và chuyên gia làm 

việc tại tỉnh, trong vòng 14 ngày kể từ ngày 02/02/2021 có đi đến 13 tỉnh, thành 

phố có dịch bệnh COVID-19, khi về tỉnh phải thực hiện khai báo y tế và thực 

hiện lấy mẫu xét nghiệm để sàng lọc SARS-CoV-2; khi có kết quả xét nghiệm 

âm tính với SARS-CoV-2 mới được trở lại làm việc.  

2. Giao cho các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp thực hiện lập danh sách 

và gửi về Trung tâm Y tế trên địa bàn; riêng các cơ quan, ban, ngành thuộc tỉnh 

quản lý tại địa bàn thành phố Phan Thiết, giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

tỉnh thực hiện việc lấy mẫu giám sát. 

3. Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố và Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh thực hiện việc giám sát, lấy mẫu và thông báo kết quả xét nghiệm 

cho các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp biết./. 

Nơi nhận:                 
- Như trên;                                                                                
- Bộ Y tế; 
- Thường trực Tỉnh ủy; 
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 
- Các đ/c Ủy viên BTV Tỉnh ủy; 
- Thành viên BCĐ phòng chống COVID-19; 
- Báo Bình Thuận, Đài PT-TH tỉnh; 
- Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lưu: VT, KGVXNV, Việt. 

            KT. CHỦ TỊCH 

           PHÓ CHỦ TỊCH  

                                                                                                     

 

 

 

 

                  Nguyễn Đức Hòa 

 

HỎA TỐC 
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