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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:          /UBND-VP 

V/v triển khai thực hiện Kế hoạch 
số 236/KH-UBND ngày 

12/10/2021 của UBND tỉnh 
 

 

Mai Sơn, ngày 12 tháng 10 năm 2021 

 
Kính gửi: 

 
 

- Trung tâm Y tế huyện; 
- Công An huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 236/KH-UBND ngày 12/10/2021 của UBND 
tỉnh Sơn La về đón Đoàn cán bộ y tế tỉnh Sơn La tham gia hỗ trợ phòng, 
chống dịch Covid-19 từ Thành phố Hồ Chí Minhtrở về địa phương. 

Chủ tịch UBND huyện có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Giao Trung tâm Y tế huyện 

Tổ chức đón và bàn giao công dân đã hoàn thành cách ly y tế tập trung 
cho các xã, thị trấn để tiếp tục theo dõi tại nhà, nơi cư trú đảm bảo theo đúng 
quy định; Chỉ đạo Trạm y tế giám sát, theo dõi sức khỏe đối với số cán bộ y 
tế của địa phương tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 từ Thành phố 
Hồ Chí Minh trở về; tổ chức lấy mẫu xét nghiệm vi rút SASR-CoV-2 theo 
quy định. 

2. Giao Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Tổ chức tiếp nhận số công dân thuộc đoàn cán bộ y tế đã hoàn thành 
cách ly y tế tập trung về nơi cư trú. 

- Tiếp tục ban hành quyết định, hướng dẫn thực hiện cách ly y tế tại nhà 
trong thời gian 7 ngày kể từ ngày hoàn thành cách ly tập trung và thực hiện theo 
dõi sức khỏe tại nhà 7 ngày tiếp theo. Đồng thời chỉ đạo Trạm y tế giám sát, theo 
dõi sức khỏe trong thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế. 

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

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lãnh đạo UBND huyện; 
- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 
Lại Như Long 

 
 

 

KHẨN 
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