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Số:          /UBND-VHXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự  do - Hạnh phúc
______________________________________

Long An, ngày        tháng 7 năm 2021
V/v thực hiện văn bản số 5599/BYT-
MT ngày 14/7/2021 của Bộ Y tế về 

giảm thời gian cách ly, thí điểm cách 
ly y tế F1 tại nhà, quản lý điều trị 

bệnh nhân COVID-19
 Kính gửi: Sở Y tế.

Ngày 14/7/2021, Bộ Y tế có văn bản số 5599/BYT-MT về việc giảm thời 
gian cách ly, thí điểm cách ly y tế F1 tại nhà, quản lý điều trị bệnh nhân 
COVID-19 (đính kèm).

Về vấn đề này, UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:
Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, 

chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Y tế tại 
văn bản nêu trên; đồng thời, chủ động tham mưu UBND tỉnh đối với những 
nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

Theo nội dung trên, Giám đốc Sở Y tế khẩn trương triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:                                                                
- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh (VX);
- CVP, PCVP (VX);
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Phòng VHXH;
- Lưu: VT, Hai.
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PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Tấn Hòa


		Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông - ĐT: 02723524999 Fax: 02723524666
	2021-07-15T15:22:18+0700
	Long An
	Nguyễn Minh Sang<sangnm@longan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông - ĐT: 02723524999 Fax: 02723524666
	2021-07-16T16:23:55+0700
	Long An
	Ủy ban Nhân dân tỉnh<ubnd@longan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông - ĐT: 02723524999 Fax: 02723524666
	2021-07-16T16:24:04+0700
	Long An
	Ủy ban Nhân dân tỉnh<ubnd@longan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông - ĐT: 02723524999 Fax: 02723524666
	2021-07-16T16:24:11+0700
	Long An
	Ủy ban Nhân dân tỉnh<ubnd@longan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




