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KẾ HOẠCH  

Đón công dân tỉnh Thanh Hóa từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía 

Nam có nhu cầu cấp thiết và có nguyện vọng về quê hương do ảnh hưởng 

của dịch bệnh Covid-19 

 

Được sự đồng ý của Thường trực Tỉnh ủy, sau khi trao đổi, thống nhất với 

Hội đồng hương tỉnh Thanh Hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tập đoàn FLC và 

Hãng hàng không Bamboo Airways; UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Kế hoạch 

đón công dân tỉnh Thanh Hóa đang làm việc, sinh sống, học tập tại Thành phố 

Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam có nhu cầu cấp thiết và có nguyện vọng về 

quê hương do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Hỗ trợ toàn bộ chi phí cho các công dân tỉnh Thanh Hóa có hoàn cảnh khó 

khăn hoặc trường hợp đặc biệt gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 tại Thành 

phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam có nhu cầu cấp thiết và có nguyện vọng 

trở về địa phương (trước mắt áp dụng cho Thành phố Hồ Chí Minh; sau đó, rút 

kinh nghiệm, căn cứ vào khả năng tiếp nhận của Tỉnh sẽ xem xét việc đón công 

dân ở các tỉnh, thành phố khác). 

2. Yêu cầu 

- Hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công dân trở về Tỉnh. 

- Bảo đảm tuyệt đối an toàn và tuân thủ các quy định về phòng, chống 

dịch Covid-19 trong tiếp nhận, di chuyển công dân trở về địa phương.  

- Tổ chức cách ly phù hợp với khả năng tiếp nhận của các cơ sở cách ly tập 

trung trên địa bàn tỉnh và phù hợp với điều kiện của Tỉnh; đảm bảo an toàn 

phòng, chống dịch và nơi ăn, ở, sinh hoạt của công dân trong thời gian cách ly tại 

các khu cách ly tập trung và tại các khách sạn, nhà nghỉ có thu phí (theo nguyện 

vọng của công dân) trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.  

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH 

1. Tổ chức tiếp nhận, vận chuyển công dân có hộ khẩu thường trú tại tỉnh 

Thanh Hóa hiện đang tạm trú tại Thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu cấp thiết 

và có nguyện vọng trở về địa phương.  
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2. Tổ chức sàng lọc, phân loại và tổ chức cách ly tập trung tại các khu 

cách ly tập trung và tại các khách sạn, nhà nghỉ có thu phí (theo nguyện vọng 

của công dân); quản lý chặt chẽ việc thực hiện cách ly tập trung của công dân 

theo quy định phòng, chống dịch. 

3. Đảm bảo các điều kiện về an ninh trật tự, an toàn phòng chống cháy nổ và 

công tác hậu cần như ăn, ở, sinh hoạt … cho các công dân tại các khu cách ly tập 

trung và tại các khách sạn, nhà nghỉ có thu phí (theo nguyện vọng của công dân). 

III. ĐỊA ĐIỂM CÁCH LY TẬP TRUNG 

- Tại các khu cách ly tập trung của tỉnh do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vận hành. 

- Tại các cơ sở cách ly tập trung ở khách sạn, nhà nghỉ có thu phí (theo 

nguyện vọng của công dân) trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 

IV. TỔ CHỨC TIẾP NHẬN VÀ CÁCH LY TẬP TRUNG 

1. Điều kiện tiếp nhận 

- Công dân có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Thanh Hóa hiện đang tạm trú 

tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Có đơn đăng ký về tỉnh Thanh Hóa, được Hội đồng hương Thanh Hóa 

tại Thành phố Hồ Chí Minh thẩm định và UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt. 

- Có giấy xét nghiệm RT-PCR âm tính với SARS-COV-2 trong vòng 48 

giờ trước khi trở về địa phương. 

- Cam kết khi trở về tỉnh sau khi hoàn thành cách ly tập trung, có người 

nhà đón, chăm sóc hoặc trở lại nơi lưu trú. 

- Đảm bảo điều kiện và sức khỏe khi di chuyển bằng máy bay. 

2. Hình thức đăng ký 

Đăng ký qua Hội đồng hương tỉnh Thanh Hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

3. Đối tượng tiếp nhận 

- Người có hoàn cảnh khó khăn là lao động tự do mất việc làm;  

- Người già trên 65 tuổi thuộc gia đình có hoàn cảnh khó khăn;  

- Trẻ em dưới 15 tuổi thuộc gia đình có hoàn cảnh khó khăn;  

- Phụ nữ mang thai thuộc gia đình có hoàn cảnh khó khăn;  

- Người bị mắc kẹt do thăm thân, đi công tác.  

4. Thời gian tiếp nhận 

Căn cứ tình hình dịch bệnh và các biện pháp thực hiện cách ly xã hội theo 

Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ tại các Thành phố Hồ Chí Minh; căn cứ vào 

số lượng công dân đăng ký trở về địa phương, UBND tỉnh Thanh Hóa sẽ thông 
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báo cụ thể danh sách, lịch trình tiếp nhận, tổ chức cách ly của từng đợt tiếp 

nhận, dự kiến tổ chức theo 3 đợt: 

+ Đợt 1: từ 30/7/2021 đến 02/8/2021, số lượng khoảng 400 người; 

+ Đợt 2: từ 25/8/2021 đến 27/8/2021, số lượng khoảng 400 người; 

+ Đợt 3: từ 20/9/2021 đến 22/9/2021, số lượng khoảng 200 người. 

5. Địa điểm tiếp nhận: Cảng hàng không Thọ Xuân. 

6. Phương án vận chuyển 

Vận chuyển công dân bằng đường hàng không từ Thành phố Hồ Chí 

Minh về tỉnh Thanh Hóa theo từng đợt tùy thuộc vào số lượng đăng ký, xét 

duyệt và khả năng cách ly của Tỉnh. 

7. Hình thức cách ly  

- Tổ chức cách ly tập trung 21 ngày tại các khu cách ly tập trung của Tỉnh 

do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vận hành; tự cách ly và theo dõi y tế tại nhà 14 ngày. 

- Tổ chức cách ly tập trung 21 ngày tại cơ sở cách ly khách sạn, nhà nghỉ có 

thu phí (theo nguyện vọng của công dân); tự cách ly và theo dõi y tế tại nhà 14 ngày. 

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

- Kinh phí xét nghiệm, kinh phí vận chuyển công dân từ nơi lưu trú đến 

Cảng hàng không Tân Sơn Nhất và đồ ăn, uống trong quá trình di chuyển từ 

Thành phố Hồ Chí Minh về Thanh Hóa do Hội đồng hương tỉnh Thanh Hóa tại 

Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ 100%. 

- Kinh phí vận chuyển bằng máy bay từ Cảng hàng không Tân Sơn Nhất về 

Cảng hàng không Thọ Xuân do Hãng hàng không Bamboo Airways tài trợ 100%. 

- Kinh phí vận chuyển công dân từ Cảng hàng không Thọ Xuân về khu 

cách ly, kinh phí xét nghiệm, ăn, ở, sinh hoạt trong thời gian cách ly tập trung do 

tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ 100% (trừ các công dân cách ly tập trung tại các khách 

sạn, nhà nghỉ có thu phí, theo nguyện vọng cá nhân). 

VI. QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ, TIẾP NHẬN CÁCH LY 

1. Bước 1: Người dân thuộc đối tượng trên chủ động liên hệ với Hội đồng 

hương tỉnh Thanh Hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh để đăng ký. 

Đầu mối liên hệ:  

- Anh Nguyễn Đình Thắng, Phó Chủ tịch Hội; Số điện thoại: 0978.638.888;  

- Anh Trịnh Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Hội; Số điện thoại: 0981.864.686; 

- Anh Hồ Huy, Phó Chủ tịch Hội; Số điện thoại: 0988.111.111; 

- Chị Ngô Thị Tuyến, Phó Chủ tịch Hội; Số điện thoại: 0868.589.368; 
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- Anh Trần Văn Mười: UVBCH Hội; Số điện thoại: 0913.924.399. 

a) Đơn đăng ký theo mẫu tại Phụ lục số 01 (điền thông tin, ký vào đơn, 

chụp hình và gửi zalo hoặc gửi bằng phương thức khác cho Hội đồng hương  

tỉnh Thanh Hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh). 

b) Bản cam kết theo mẫu tại Phụ lục số 02 (điền thông tin, ký vào bản 

cam kết, chụp hình và gửi zalo hoặc gửi bằng phương thức khác cho Hội đồng 

hương tỉnh Thanh Hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh).  

2. Bước 2: Hội đồng hương tỉnh Thanh Hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh 

thẩm định danh sách theo từng chuyến bay (khoảng 200 người/01 chuyến bay) 

theo mốc thời gian các đợt tiếp nhận ở trên và gửi cho Chủ tịch UBND tỉnh 

Thanh Hóa và chịu trách nhiệm về danh sách đã thẩm định.  

Đầu mối liên hệ tỉnh Thanh Hóa:  

- Ông Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Số điện thoại: 

0913.293.086; 

- Ông Trịnh Hữu Hùng, Giám đốc sở Y tế; Số điện thoại: 0913.518.315; 

- Ông Mai Công Hoàng, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Số điện 

thoại: 0987.658.686; 

- Ông Lương Ngọc Chương, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

Số điện thoại: 0912.603.218. 

3. Bước 3: Văn phòng UBND tỉnh trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt 

danh sách và gửi cho Hội đồng hương tỉnh Thanh Hóa tại Thành phố Hồ Chí 

Minh chậm nhất sau 2 ngày, kể từ ngày nhận được danh sách do Hội đồng 

hương tỉnh Thanh Hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh gửi về. 

  4. Bước 4: Ngay sau khi nhận được thông báo của Chủ tịch UBND tỉnh 

Thanh Hóa, đề nghị Hội đồng hương tỉnh Thanh Hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh 

chủ trì phối hợp với Hãng hàng không Bamboo Airways xác định thời gian, tổ chức 

chuyến bay và thông báo đến bà con có tên trong danh sách về thông tin chuyến 

bay (để bà con chủ động chuẩn bị các vật dụng cá nhân, giấy tờ cần thiết, trong đó 

có bản cam kết để nộp lại cho đại diện khu cách ly tập trung khi đến), tổ chức đón, 

đưa công dân đến sân bay Tân Sơn Nhất. Đồng thời, gửi thông tin chuyến bay đến 

UBND tỉnh Thanh Hóa để tổ chức đón đoàn tại Cảng hàng không Thọ Xuân.  

Đầu mối liên hệ Hãng hàng không Bamboo Airways: 

- Ông Nguyễn Mạnh Quân, Phó TGĐ; Số điện thoại: 0936.636.969; 

- Ông Nguyễn Thế Cường, PGĐ Thương Mại; Số điện thoại: 0904.225.995. 

Đầu mối liên hệ Cảng hàng không Thọ Xuân: 

- Ông Nguyễn Văn Hiến, Giám đốc Cảng; Số điện thoại: 0913.513.556. 
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5. Bước 5: Tổ chức đón đoàn tại Cảng hàng không Thọ Xuân 

 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát 

dịch bệnh tỉnh và Cảng hàng không Thọ Xuân nhận người về từ Thành phố Hồ Chí 

Minh, phân luồng, đưa công dân về các khu cách ly của tỉnh. 

6. Bước 6: Tổ chức cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung và tại các khách 

sạn, nhà nghỉ có thu phí theo nguyên vọng cá nhân (nếu có) sau khi về địa phương 

- Xe đón người dân về đi thẳng đến các khu cách ly tập trung của tỉnh và 

đến các khách sạn, nhà nghỉ có thu phí (theo nguyên vọng cá nhân), lấy mẫu xét 

nghiệm, ngay sau đó bố trí vào các phòng cách ly. 

- Thực hiện cách ly tập trung ít nhất 21 ngày liên tục; tiếp tục cách ly tại 

nhà/nơi lưu trú 14 ngày và tự theo dõi sức khỏe; lấy mẫu xét nghiệm ít nhất 4 

lần (lần 1 vào ngày đầu tiên, lần 2 vào ngày thứ 7, lần 3 vào ngày thứ 14 và lần 

4 vào ngày thứ 20 trong thời gian cách ly tập trung); nếu kết quả xét nghiệm 

dương tính tiếp tục thực hiện Bước 7. 

- Người dân nộp các bản cam kết cho đại diện khu cách ly.  

- Đảm bảo các thủ tục cách ly và hoàn thành cách ly theo quy định.  

- Tổ chức bàn giao công dân đã hoàn thành cách ly về theo dõi tại nhà 

theo quy định. 

7. Bước 7: Điều trị bệnh nhân mắc Covid-19: theo đúng quy định tại 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện phổi Thanh Hóa. 

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Thông tin và Truyền thông: Thông tin, tuyên truyền về chính sách 

tiếp nhận, tổ chức cách ly công dân trở về từ Thành phố Hồ Chí Minh. 

2. Sở Giao thông vận tải: Làm việc với Bộ Giao thông vận tải, Cảng 

hàng không Thọ Xuân, Hãng hàng không Bamboo Airways và các đơn vị có liên 

quan tổ chức vận chuyển công dân từ Thành phố Hồ Chí Minh về Thanh Hóa. 

3. Văn phòng UBND tỉnh 

Làm đầu mối liên hệ với Hội đồng hương tỉnh Thanh Hóa tại Thành phố 

Hồ Chí Minh để tổng hợp, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt danh sách công 

dân đăng ký về Tỉnh do Hội đồng hương tỉnh Thanh Hóa tại Thành phố Hồ Chí 

Minh đề xuất; phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan thực hiện kế 

hoạch này. 

4. Sở Y tế 

- Chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh tỉnh tổ chức xét nghiệm PCR 

ngay khi tiếp nhận công dân trở về từ Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định 

của Bộ Y tế. 
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- Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sắp xếp, xử lý các vấn đề y tế 

trong vận chuyển công dân về bàn giao tại các khu cách ly tập trung theo quy 

định phòng chống dịch. 

- Thực hiện công tác khám sàng lọc, phân loại các hình thức cách ly theo 

quy định của Bộ Y tế, quản lý, theo dõi, lấy mẫu xét nghiệm, phun hóa chất tiêu 

độc khử trùng tại khu cách ly và phương tiện vận chuyển; kiểm tra công tác vệ 

sinh phòng dịch, xử lý rác thải y tế. 

- Bảo đảm thuốc, hóa chất, vật tư, thường trực cấp cứu, xử lý các bệnh 

thông thường. Đối với người trong khu cách ly tập trung có bệnh cần điều trị thì 

chuyển người bệnh đến cơ sở y tế trên địa bàn để điều trị.  

- Khi công dân hết thời gian cách ly, bàn giao giấy khám sức khỏe cho 

chính quyền địa phương để tiếp tục theo dõi, quản lý. 

5. Công an tỉnh 

- Xử lý nghiêm và ngăn chặn kịp thời các trường hợp thông tin sai sự thật 

về tình hình dịch bệnh. 

- Phối hợp với các cơ quan chức năng, cưỡng chế đối với các trường hợp 

không hợp tác, không chấp hành việc cách ly, kiểm tra sức khỏe phòng, chống 

dịch theo quy định của pháp luật. 

- Có kế hoạch bảo đảm phục vụ công tác an ninh trật tự, an toàn và phòng, 

chống cháy nổ, cứu hộ tại khu cách ly. 

6. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

- Bố trí xe ô tô vận chuyển công dân từ Cảng hàng không Thọ Xuân đến 

các khu cách ly tập trung và các cơ sở cách ly khách sạn, nhà nghỉ có thu phí, 

theo nguyện vọng của công dân (nếu có). 

- Làm đầu mối tổ chức tiếp nhận và phân bổ công dân về cách ly tập trung 

tại các khu cách ly do quân đội quản lý. 

- Điều động, bố trí lực lượng, phương tiện thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm 

tốt công tác cách ly tập trung tại các khu cách ly cho quân đội quản lý bảo đảm 

an toàn vòng trong, khu vực cách ly. 

- Tổ chức cách ly nghiêm ngặt theo quy định phòng chống dịch, tuyệt đối 

không để xảy ra tình trạng lây nhiễm chéo trong khu cách ly và lây nhiễm ra 

cộng đồng. 

7. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Gửi danh sách các khu cách ly dịch vụ (khách sạn, nhà nghỉ) có thu phí, 

giá về Sở Y tế trước ngày 30/7/2021. 
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8. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

Chủ động phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố 

Hồ Chí Minh và Hội đồng hương Thanh Hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh để 

nắm tình hình, số lượng người lao động có nhu cầu trở về địa phương để phối 

hợp thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh. 

9. Sở Tài chính 

Tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí và hướng dẫn sử dụng kinh phí để 

đảm bảo hoạt động tiếp nhận công dân trở về địa phương phải cách ly phòng 

chống dịch Covid-19 theo quy định. 

10. UBND các huyện, thị xã, thành phố 

- Khẩn trương xây dựng các phương án tổ chức các khu cách ly để thực hiện 

cách ly cho công dân thuộc địa bàn quản lý khi có chủ trương của UBND tỉnh. 

- Chỉ đạo thực hiện tốt việc tiếp nhận cách ly, theo dõi y tế tại gia đình sau 

khi công dân hết thời gian cách ly tập trung về địa phương. 

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan liên quan khẩn trương triển khai thực 

hiện nhiệm vụ trên./. 

Nơi nhận: 
- TTr Tỉnh ủy, TTr HĐND tỉnh (để b/c); 

- Các đồng chí UVBTV Tỉnh ủy (để b/c); 

- CT, PCT UBND tỉnh; 

- UBND TPHCM (để p/h); 

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- Hội đồng Thanh Hóa tại TPHCM ((để p/h); 

- Hãng hàng không Bamboo Airways (để p/h); 

- Cảng hàng không Thọ Xuân (để p/h) 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lưu: VT, VX. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 Đỗ Minh Tuấn 
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                       Phụ lục số 01 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ VỀ THANH HÓA 

 Kính gửi:  

   - UBND/BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thanh Hóa; 

   - Hội đồng hương tỉnh Thanh Hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh.  

 

Tôi tên là:………………………………………………………………………………...  

Số CMT/CCCD/Hộ chiếu: ……………………………………………….. …………… 

Ngày tháng năm sinh:…………………………………….. ……………………………. 

Điện thoại liên hệ:………………………………………… …………………………… 

Địa chỉ tại TP.HCM: …………………………………………………………………….  

Địa chỉ tại Thanh Hóa: …………………………………………………………………. 

Đối tượng (khoanh tròn vào ô chọn):  

 1. Lao động tự do có hoàn cảnh khó khăn, mất việc làm 

 2. Người già trên 65 tuổi  

 3. Phụ nữ mang thai  

 4. Trẻ em dưới 12 tuổi 

 5. Khác (ghi rõ):………………………………..  

 Tôi được biết, tỉnh Thanh Hóa tạo điều kiện đón người dân Thanh Hóa đang sinh 

sống, học tập, làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh có hoàn cảnh khó khăn hoặc các 

trường hợp đặc biệt có nguyện vọng về quê. Trước tình hình dịch bệnh phức tạp tại 

thành phố Hồ Chí Minh, tôi muốn được về Thanh Hóa. Mong UBND/BCĐ phòng, 

chống dịch Covid-19 và Hội đồng hương của tỉnh Thanh Hóa tại Thành phố Hồ Chí 

Minh xem xét.  

 Tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã đăng ký trên.  

 Tôi xin chân thành cảm ơn! 

              ………, ngày  tháng    năm 2021  

         Người đăng ký 
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                         Phụ lục số 02 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BẢN CAM KẾT 

THỰC HIỆN NGHIÊM CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 

  

 Kính gửi:  

   - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Thanh Hóa; 

   - UBND/BCĐ phòng chống dịch bệnh Covid-19 huyện/tx/tp:……… 

 

Tôi tên là:………………………………….Sinh ngày:……… Giới tính:…………….... 

Số điện thoại liên hệ:……………………......................................................................... 

Địa chỉ tại thành phố Hồ Chí Minh: …………………………………………………….  

Địa chỉ nơi lưu trú tại Thanh Hóa ………………………………………………………. 

 Được UBND/BCĐ phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Thanh Hóa tạo điều 

kiện cho tôi trở về tỉnh Thanh Hóa từ thành phố Hồ Chí Minh, tôi xin cam kết 

thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:  

 1. Có đơn đăng ký gửi Hội đồng hương cấp huyện của tỉnh Thanh Hóa tại thành 

phố Hồ Chí Minh và có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 48 

tiếng đồng hồ.  

 2. Trong quá trình di chuyển từ thành phố Hồ Chí Mình về tỉnh Thanh Hóa 

 - Đeo khẩu trang trong suốt quá trình di chuyển, sử dụng thường xuyên dung dịch 

sát khuẩn tay khi lên, xuống xe, máy bay.  

 - Chấp hành hướng dẫn của nhân viên y tế và tiếp viên.  

 3. Tự nguyện, chấp hành các biện pháp cách ly do UBND/BCĐ phòng, chống dịch 

Covid-19 tỉnh Thanh Hóa quy định, gồm:  

 - Thực hiện cách ly tập trung ít nhất 21 ngày tại các khu cách ly tập trung do Tỉnh 

thành lập.  

 - Chấp hành nghiêm túc cách ly tự theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú 14 ngày 

tiếp theo và không đi khỏi địa bàn thôn/tổ dân phố. Trong thời gian này: hạn chế đi ra 

ngoài; không đi khỏi địa bàn thôn/tổ dân phố; thực hiện nghiêm 5K của Bộ Y tế (khẩu 

trang - khoảng cách - không tập trung - khử khuẩn - khai báo y tế); khai báo sức khỏe 

hàng ngày cho cán bộ y tế địa phương.  

 Tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu không thực hiện đúng nội dung cam 

kết nêu trên./.  

         …. Ngày    tháng    năm 2021  

XÁC NHẬN CỦA HĐH TỈNH           NGƯỜI CAM KẾT 

THANH HÓA TẠI TPHCM 

 

 

 

                     XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN KHU CÁCH LY TẬP TRUNG 
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