
UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ Y TẾ 
 

Số: 933/SYT-NVY 
V/v trả lời Huế-S về việc cách ly  

PC COVID-19 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Thừa Thiên Huế, ngày 14 tháng 4 năm 2020 

  

Kính gửi :   

 

Liên quan nội dung phản ảnh trên Huế-S: “Cho tôi hỏi hết 2 tuần cách ly và hạn 

chế đi lại. Vào ngày 16/4 sân bay Huế mở lại thì từ Sài Gòn ra Huế có bị cách ly 

không?” 

Theo công văn số 1861/UBND-YT ngày 07/4/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

Những người sẽ vào địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (kể cả người dân Huế trở về) 

từ 00 giờ ngày 08/4/2020 phải thực hiện khai báo y tế trực tuyến qua mạng trước, tại 

địa chỉ http://tuongtac.thuathienhue.gov.vn/kbyt.  

Sau khi vào lưu trú tại Thừa Thiên Huế, UBND cấp huyện chỉ đạo các đơn vị 

liên quan liên hệ trực tiếp với người mới vào địa phương để kiểm tra y tế, yêu cầu 

cam kết không ra khỏi nơi lưu trú khi không thật sự cần thiết trong thời gian 14 ngày. 

Cụ thể: 

+ Nếu là công dân Thừa Thiên Huế trở về nhà thì gia đình phải chịu trách nhiệm 

giám sát người trở về; kịp thời báo cho chính quyền địa phương (xã/phường/thị trấn) 

các thông tin phát sinh liên quan đến người trở về. 

+ Nếu là công dân các tỉnh khác đến làm việc, công tác trong các lĩnh vực được 

phép hoạt động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (theo Chỉ thị 16/CT-TTg và Công 

văn 2593/UBND-YT của UBND tỉnh) thì người quản lý doanh nghiệp, cơ sở mà công 

dân đó đến công tác, làm việc phải chịu trách nhiệm giám sát; kịp thời báo cho chính 

quyền địa phương (xã/phường/thị trấn) các thông tin phát sinh liên quan người đến 

công tác, làm việc. 

Sở Y tế trả lời để công dân được biết./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, NVY. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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