
UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ Y TẾ  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /SYT-NVY   Bình Định, ngày       tháng 8 năm 2021 
V/v hướng dẫn tạm thời giám sát và 

phòng, chống COVID-19 
 

 

 

Kính gửi: 

- Các Bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tuyến tỉnh; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 

- Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Thực hiện Quyết định số 3638/QĐ-BYT ngày 30/7/2021 của Bộ Y tế về 

việc Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống COVID-19 (đính kèm);  

Sở Y tế đề nghị các đơn vị phổ biến, triển khai tài liệu nêu trên đến các tổ 

chức, cá nhân, bộ phận có liên quan đúng theo hướng dẫn của Bộ Y tế; đảm bảo 

giám sát và phòng, chống COVID-19 đúng quy định không để lây lan dịch bệnh. 

 
Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.  

   

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BCĐ PCD COVID-19 tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, NVY.  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Quang Hùng 
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