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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
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Đông Hòa, ngày        tháng 6 năm 2021 

 

 

    Kính gửi:  

          - Trung tâm Văn hóa – TT&TT; 

          - UBND các xã, phường. 

 

UBND thị xã tiếp nhận Thông báo số 100/TB-SYT ngày 24/6/2021 của Sở 

Y tế tỉnh Phú Yên về việc tìm người có mặt tại các địa điểm nguy cơ. 

Vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Văn Hồng có ý kiến chỉ 

đạo như sau: 

 Giao Trung tâm Văn hóa – TT&TT và UBND các xã, phường thông báo tới 

người dân nếu từng có mặt tại các địa điểm có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trong 

khoảng thời gian theo Thông báo số 100/TB-SYT ngày 24/6/2021 của Sở Y tế tỉnh 

Phú Yên, cần chủ động liên hệ với Trạm Y tế xã, phường hoặc cơ sở y tế gần nhất 

nơi đang lưu trú để khai báo y tế và thực hiện biện pháp cách ly y tế theo quy định. 

 (Đính kèm Thông báo số 100/TB-SYT ngày 24/6/2021 của Sở Y tế) 

Yêu cầu Trung tâm Văn hóa – TT&TT và UBND các xã, phường triển khai 

thực hiện./.  
 

Nơi nhận:                                                                            
- Như trên;                                                                            
- Chủ tịch, PCT UBND thị xã; 

- Chánh, PCVP HĐND&UBND thị xã; 

- Các cơ quan, đơn vị thị xã (03 khối); 

- Lưu: VT, Minh. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Khánh Toàn 
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