
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN THẠCH THÀNH 
 

 

Số:            /UBND - YT 
V/v vận chuyển, cách ly tập 

trung và giám sát phòng 

chống dịch Covid-19 người 

nước ngoài vào làm việc tại 

Công ty TNHH đường mía 

Việt Nam - Đài Loan 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                  

Thạch Thành, ngày       tháng 4 năm 2021 

  

Kính gửi:  

- Trung tâm y tế; 

- UBND thị trấn Vân Du; 

- Công ty TNHH đường mía Việt Nam - Đài Loan, địa 

chỉ thị trấn Vân Du, huyện Thạch Thành. 
 

 

Thực hiện Công văn số 1535/SYT-NVY ngày 20/4/2021 của Giám đốc 

Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa  về việc chấp thuận thay đổi phương án vận chuyển, 

cách ly và chỉ định cơ sở cách ly tập trung cho người nước ngoài vào làm việc 

tại Công ty TNHH đường mía Việt Nam - Đài Loan. 

Để tổ chức đón, cách ly  chuyên gia của Công ty đảm bảo các yêu cầu 

phòng chống dịch Covid-19; Chủ tịch UBND huyện-Trưởng Ban Chỉ đạo phòng 

chống dịch Covid-19 có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Công ty TNHH đường mía Việt Nam - Đài Loan 

Công ty có trách nhiệm liên hệ với Sở Ngoại vụ; Công an tỉnh; Công an 

huyện; Trung tâm y tế thị xã Bỉm Sơn để được hướng dẫn, tổ chức nhập cảnh, 

giám sát việc đón và cách ly chuyên gia đảm bảo các yêu cầu phòng, chống dịch; 

2.  Trung tâm y tế 

Hướng dẫn UBND thị trấn Vân Du tổ chức giám sát, cách ly tế phòng 

chống dịch Covid-19 đối tượng hết cách ly tập trung vào địa bàn theo các quy 

định phòng chống dịch Covid-19 hiện hành.  

3. UBND thị trấn Vân Du 

Tổ chức, giám sát việc cách ly y tế phòng chống dịch Covid-19 người 

nước ngoài sau cách ly tập trung vào địa bàn theo hướng dẫn của Trung tâm y tế. 

Nhận được Công văn này, yêu cầu Công ty TNHH đường mía Việt Nam – 

Đài Loan, Trung tâm y tế, UBND thị trấn Vân Du triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT, YT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Nguyễn Đình Tam 
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