
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRÀ CÚ 

 

        Số: 433/UBND-VX   

V/v tạm dừng khai báo  

y tế nội địa  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

               Trà Cú, ngày 06 tháng 5 năm 2022 

   

    Kính gửi:   
       - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện; 

       - Lãnh đạo Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện; 

       - Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 
 

 

 

Thực hiện Công văn số 2213/BYT-DT ngày 29/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Y 
tế về việc tạm dừng áp dụng khai báo y tế nội địa và Công văn số 1764/UBND-

KGVX ngày 04/5/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tạm dừng áp 

dụng khai báo y tế nội địa (đính kèm), Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến 

như sau: 

Giao Giám đốc Trung tâm Y tế huyện chủ trì, phối hợp Lãnh đạo Trung tâm 

Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện, các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn phổ biến và triển khai thực hiện Công văn nêu 
trên của Bộ trưởng Bộ Y tế./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TT HU, HĐND huyện; 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- LĐVP, NC; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 
 

Tăng Thị Thắm 
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