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UY BAN NHAN DAN
TINH BA R!A-VUNG TAU
S:

43/TJBND-VP

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Ti,r do - Hanh phüc

]3à Rja - Viing Tàu, ngày4- tháng .- nãm 2021

V/v tang tirang kim soát
ngthi vào tinh Ba Rja — Vüng
Tàu.
HOA TOC KInh gui:
- Thii tnr&ng các Si, ban, ngành;
- Chü tch UBND các huyn, thj xâ, thành phô.
Thirc hin các chi dao cüa Trung trmg và Thuèng trçTc Tinh üy; truuc tInh
hInh din biên djch phüc tap, khó hthng cüa djch Covid- 19 trên dja bàn tinh và khu
virc Dông Nam bô; nhm bâo dam cong tác phông chông djch kjp thai, hiu
qua; trên cci s& báo cáo cüa Ban Chi do phông chng djch Covid- 19 tinh, Uy ban
nhân dan tinh yêu ctu:
1. Không tip nhn ngu1i v ttr nhftng ncri dang áp ding Chi thj 1 6/CT-TTg
ngày 20/3/2020 cüa Thu t'tthng ChInh phü, tri'r tnrng hqp dc bit vi 1 do cong vii
và các tnthng hop cap c(ru, cung cap luang thxc, thirc phâm, nhu yêu phâm can
thit, xe chuyên châ vt 1iu san xu.t.
Chi tip nhn ngtRñ v t1r Thh pM H ChI Minh theo danh sách, phuang an
4n chuyên dã tMng nhât giüa UBND tinh Ba Rja - Vüng Tàu vi UBND thành
phO Ho ChI Minh (thirc hin theo hithng dn cüa B Y té t.i van bàn so
5389/BYT-MT ngày 07/7/202 1). D& vâi nhtrng tnthng hop nay khi ye tinh phài
thixc hiên each ly y tê tai nhà trong th?.ñ gian 07 ngày k ti'r ngày v da phmmg,
tiêp tijc tir theo dOi sue khôe trong thi gian 07 ngày tiêp theo. Dông thôi, phâi
thirc hin xét nghim 03 1.n vào ngày du, ngày thu 3 và ngày thu 6 trong thi gian
cách ly y t ti nhà.
2. Nhüng ngiii v tr các tinhlthành có dch: Phãi thçrc hin each ly y té tti
nha trong thi gian 07 ngày, tiêp tiic tr theo dôi sue khóe trong thyi gian 07 ngày
tiêp theo. Dông thai, phài thirc hin xét nghim 03 1n vào ngày du, ngày thu 3 và
ngày thu 6 trong th?ii gian each ly y t tai nhà.
3. Cong an tinh, UBND các huyn, thj xã, thành pM nghiêm t1ic trin khai ni
dung cong van nay, xu 1 nghiêm các trumg hop không chp hành quy djnh v
phông, chong djch Covid- 19.
4. Các S, ban, ngành, dja phuang tuyên truyn rng rãi dn ngithi dan d
cüng hop tác, chung tay th1rc hin tot các bin pháp phông, cMng djch.
Thô'i gian áp ding tfr 00 gi& ngày 12 ngày 7 tháng 2021./.

(Cong van nay thay thE Cong van sE 8159/UBND-VP ngày 07/7/2021, Gong
van sO 8167/UBND-VP ngày 07/7/2021, COng van sd 8230/UBND-VP ngày
08/7/2021 cia UBND tinh)
Noi nhin:
- Nhii trên;
- TTr TU; T1Tr HDND tinh (b/c);
- Chü tich; các PCT UBND tinh;
- CVP UBND tinh;
-L.ru:VT,VX3

kciiU T1CHV
PHO CfflJ TCII

Tran Van Than

