
Uc?' BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
TINH QUANG TR! Dc Ip  - Tii' do - Hnh phñc 

S& A4)hUBND-VX Quáng Trj, ngày O,tháng 4 nám 2020 

V/v Kim tra và khai báo y t bt buôc 

KInh giri: 
- Các Sà, ban ngành, doãn th cp tinh; 
- UBND các huyn, thj xâ, thành phô; 
- Các cci quan, dcm v, doanh nghip trên dla  bàn. 

Tip theo Cong van s 1420/UBND-VX ngày 01/4/2020 cüa UBND tinh v vic 
khai báo y tê bat buc, trén Ca s& dê xuât cüa BCD Phông, chông djch COVID-19 
tinh ti cuQc h9p ngày 02/4/2020, UBND tinh yêu câu các Ca quan, dan vj triên khai 
ngay mt so ni dung sau: 

1. Thành 1p các t kim tra lien ngành dtrin khai kirn tra y t b&t buc di 
vâi cong dan di vào dla  bàn Quãng Trj tai  03 diem: 01 diem tiêp giáp giüa tinh Thi'ra 
Thiên - Hue và Quàng Trj, 01 diem tiêp giáp giUa tinh Quáng BInh và Quàng Trj trên 
QuOc l 1A và 01 diem tiêp giáp giüa tinh Quâng BInh và Quâng Trj trên throng Ho 
ChI Minh. Thành phân tham gia To kiêm tra lien ngành gôrn: Cong an tinh (TO 
tru&ng), Sâ Y té và S& Giao thông 4n tái. Nhân sir tham gia tO lien ngành do Giám 
doe các dan vj Cu. Thai gian triên khai bat dâu t& 1 4h00 ngày 02/4/2020 den hêt ngày 
15/4/2020. 

2. T chüc khai báo y t bt buc di vâi tht cã can b, cong chi'rc, viên ehüc, 
nguii lao dng, cOng dan di cOng tác, lam vic tü ngoi tinh ye dja phuang; nguäi 
nuóc ngoài và cong dan tr các dja phircing khac den Quâng Trj: Giám doe các S&, 
Thu tru&ng các Ban, ngành, doàn the và các ca quan, don vj chju trách nhim to chüc 
viêc khai báo y té cho can bô, nhân viên, nguYi lao dng t?i  dan vi mInh; UBND các 
huyn, thj xã, thành phô chi dao  UBND các xä, phithng, thj trân to chüc vic khai báo 
y tê cho cong dan trên dja bàn. Ket qua khai báo y té np ti Tram y tê xâ, phu?mg, 
thj trân trén dja bàn hot dng. 

3. UBND cae huyn, thj xâ, thành ph thành 1p các T kim tra lien ngành 
thu&ng xuyên don doe, kiêm tra vic trién khai thirc hin cong tác phOng chông djch 
bnh trên dja bàn và ni dung chi do ti van bàn nay, báo cáo ye BCD phOng, chông 
djch Covid-19 tinh (Ca quan thir&ng trirc - S& Y tê) tnróc 16h30 hang ngàyJ 

TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU TJCH 

HU TICH 

Noinhn: 
- Nhu trên; 
- Ban Thtr?mg vi,i Tinh üy; 
- Thuông tic HDND tinh 
- PCT TF Ha S9 Dôn; 
- TV. BCD phàng chong Covid-1?  tinh; 
- Dài PTTH tinh, Báo Quâng Trj (dua tin); 
- Lixu VT, VX. 
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