
ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH NINH BÌNH 

 

Số:        /UBND-VP6 
V/v triển khai thực hiện Công điện 

số 597 và 600 của Ban Chỉ đạo Quốc 

gia về điều chỉnh thời gian cách ly 

tập trung và xát nghiệm phòng, 

chống dịch Covid-19  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Ninh Bình, ngày       tháng 5 năm 2021 

 
 

                     Kính gửi: 

           - Sở Y tế; 

            - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

           - UBND các huyện, thành phố.  

 

Thực hiện Công điện sô 597/CĐ-BCĐ ngày 05/5/2021 của Ban Chỉ đạo 

Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 về việc thực hiện nghiêm các quy định về 

cách ly tập trung và quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung phòng, chống dịch 

Covid-19; Công điện số 600/CĐ-BCĐ ngày 05/5/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia 

phòng, chống dịch Covid-19 về việc điều chỉnh thời gian cách ly tập trung, thời 

gian quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung và xét nghiệm phòng chống dịch 

Covid-19, UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự 

tỉnh, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện nghiêm các nội dung yêu 

cầu tại Thông báo Kết luận trên. Báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh theo 

quy định. 

(Gửi kèm bản chụp Công điện số 597/CĐ-BCĐ, số 600/CĐ-BCĐ ngày 

06/5/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống Covid-19)./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 

- Lãnh đạo UBND tỉnh; 

- Các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc TU;  

- Các thành viên BCĐ phòng chống dịch của tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Cổng TTĐT tỉnh, các VP; 

- Lưu: VT, VP2, VP6. 

  2.Tr61,62_CVYT 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 
 
 

  Tống Quang Thìn 
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