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THÔNG BAO 
V các bin pháp giáln sat cong dAn tü vüng dch dn tinh Thua Thiên Hu 

Thirc hin kiên kt 1un cüa Truó'ng Ban chi dto phàng, chông djch 

COVID-19 tinh (Ban Chi do COVID-19) ti cuc h9p giao ban trirc tuyn 

vài các ngành, dja phuang cüa Ban Chi dto COVID-19 tinh ngây 10/5/2021, 

d cong tác phông, ching djch COVID-19 trên dja bàn có hiu qua, thông nhât, 

Ban Chi dto COVID-19 tinE thông báo mt s bin pháp giám sat dôi vâi cOng 

dan tr v1ing djch dn tinh Thra Thiên Hut, c th, nhu sau: 

1. Tat ca mi cong dan dn Thira Thiên Hue (bao gôm Ca ngiiô'i Hue v 

cIa phu'ang) bt butc phâi khai báo y th theo quy djnh. 

2. Thirc hin cách ly tp trung 21 ngày và 1.y mu xét nghim PCR dôi 

vói tht cã cong dan dn tinh Thra Thiên Hu (bao gm câ ngithi Hu v dja 

phucing) dã di qua/din t1r các xã/phithng/thj trn cüa các tinhlthành ph d duçc 

Bô Y t cOng bô, cp n}4t  có dim dch tü Iic 0 giô' 00 phát, ngày 11/5/2021. 

3. Thirc hin each ly tp trung 21 ngày và 1y mâu xét nghirn PCR dôi 

v1i tht cã cOng dan dn tinh Thira Thiên Hu (bao gm Ca ngi.rài Hu v dja 

phucing) dã di qua/dn tü các quni'huyn cUa thành ph Dã Nng dã ducic B Y t 

cong b& cp nh.t có dirn djch tir tile 0 giir 00 phüt, ngày 11/5/2021. 

4. Viêc thu phi cách ly t.p trung di v9i các cOng dan, thiic hin theo Nghj 

quyt s 16/NQ-CP, ngày 08/02/2021 cüa ChInh phil ye chi phi each ly y tê, 

khám, chüa bnh và mt s eh d dc thU trong phàng, chng dch COVID-19. 

Ban Chi dao  COVID-19 tinh thông báo d các dcrn vj, dja phucing biêt, 

thi.rc hiên./. 

JVoi n/ian: 

-TTTinh iy; 
- CT Va CáC PCT UBND tnh; 
- Các thãnh viên BCD Covid-19 tinh; 
- UBND các huyn, thj xL TP Hue; 
- Các Chôt kiém tra lien ngânh; 
- VP: CVP, các PCVP, các CV; 
- Liru: VT, VH. PHO CHU T!CH  UBND T!NH 

Nguyn Thanh BInh 
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