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THÔNG BÁO 

Về đánh giá cấp độ dịch của tỉnh Hà Tĩnh theo Nghị quyết số  

128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số  

218/QĐ-BYT ngày 27/01/2022 của Bộ Y tế 

 
Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy 

định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”; Quyết 

định số 218/QĐ-BYT ngày 27/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn tạm 

thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 

của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu 

quả dịch COVID-19”; Kê hoạch số 466/KH-UBND ngày 05/12/2021 của UBND tỉnh Hà 

Tĩnh về Triển khai thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ; 

Qua đánh giá, xác định mức độ dịch và tình hình diễn biến dịch bệnh trên địa bàn 

tỉnh Hà Tĩnh, Sở Y tế thông báo cấp độ dịch của tỉnh Hà Tĩnh theo Nghị quyết số 

128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày 

27/01/2022 của Bộ Y tế như sau: 
 

Đơn vị hành chính Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 Cấp 4 

Phạm vi xã, phường, thị trấn 97 91 28 0 

(Phụ lục chi tiết kèm theo). 

Khi có diễn biến mới về cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh, Sở Y tế sẽ cập nhật thông 

báo./. 

 
Nơi nhận: 
- Bộ Y tế; 

- Cục Y tế dự phòng; 

- Thường trực Tỉnh ủy;       (để b/c) 

- UBND tỉnh; 

- BCĐ PC dịch tỉnh; 

- Sở Y tế các tỉnh, TP trực thuộc TƯ; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

- UBND các huyện, TP, TX; 

- Ban Giám đốc Sở;  

- Các phòng CM của Sở; 

- Các đơn vị trong ngành; 

- Website ngành; 

- Lưu: VT, NVY. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đường Công Lự 

 


		soyte@hatinh.gov.vn
	2022-03-15T08:58:07+0700


		soyte@hatinh.gov.vn
	2022-03-15T08:58:22+0700




