
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN MAI SƠN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /UBND-VP 
V/v xây dựng mẫu sổ tay 

hướng dẫn nội quy, quy chế và 
quản lý trong khu cách ly tập 

trung trên địa bàn huyện 
 
 

Mai Sơn, ngày 08 tháng 9 năm 2021 

 
                          Kính gửi: 

 
 

 
 

- Trung tâm Y tế huyện; 
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 1990/SYT-NVYD ngày 07/9/2021 của Sở Y tế tỉnh 

Sơn La về việc mẫu sổ tay hướng dẫn nội quy, quy chế và quản lý trong khu 

cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh (có văn bản kèm theo). 

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

1. Giao Trung tâm Y tế huyện, Khu cách ly của huyện, Ủy ban nhân dân 

các xã, thị trấn triển khai các nội dung hướng dẫn nội quy, quy chế và quản lý áp 

dụng trong khu vực cách ly y tế tập trung kèm theo Công văn số 1990/SYT-

NVYD ngày 07/9/2021 của Sở Y tế tỉnh Sơn La.  

2. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị báo cáo 

Ban chỉ đạo huyện để sửa đổi cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. 

3. Giao Văn phòng HĐND-UBND huyện theo dõi đôn đốc thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên;    
- Lãnh đạo UBND huyện; 
- Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị liên quan; 
- Lưu: VT. 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lại Như Long 
 

KHẨN 
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