
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN LÂM THAO 

  

Số:            /UBND-YT 
Về việc tạm dừng áp dụng khai 

báo y tế nội địa. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

          Lâm Thao, ngày       tháng 5 năm 2022 

   Kính gửi:   

- Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội huyện; 

- Các phòng, ban, ngành, đơn vị có liên quan; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Căn cứ văn bản số 1198/CV-TBYT, ngày 05/5/2022 của  Sở Y tế tỉnh Phú 

Thọ về việc tạm dừng áp dụng khai báo y tế nội địa; Chủ tịch UBND huyện yêu 

cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND các 

xã, thị trấn phối hợp Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội huyện và cơ sở 

phối hợp chỉ đạo, thực hiện tốt nội dung sau: 

1. Tích cực chỉ đạo tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền; quán triệt 

thực hiện tạm dừng áp dụng khai báo y tế (khi di chuyển nội địa, nơi công cộng, 

nhà hàng,...). 

2. Đối với các hoạt động PCD COVID-19 trên địa bàn: Tiếp tục duy trì các 

hoạt động giám sát, phát hiện sớm, điều tra, xử lý ổ dịch COVID-19 đảm bảo kịp 

thời, hiệu quả theo chỉ đạo, hướng dẫn của Sở Y tế, Ban Chỉ đạo PCD COVID-19, 

UBND huyện, các sở, ngành của tỉnh; cấp trên và cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm 

tăng cường bảo vệ sức khỏe nhân dân cũng như duy trì thành quả nhiệm vụ, công 

tác PCD COVID-19 mà các ngành, địa phương, đơn vị đạt được trong thời gian 

qua. 

Yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đơn vị có liên quan, Chủ tịch 

UBND các xã, thị trấn triển khai, thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 

- Sở Y tế; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- CVP, PCVP HĐND&UBND huyện; 

- Như trên; 

- Lưu: VT, YT (Huyên. 50b)./. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 Ngô Đức Sáu 
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