
 

 

         Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã. 

 

Thực hiện Văn bản số 228/TB-BCĐ ngày 30/12/2021 của Ban Chỉ đạo 

phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh và Văn bản số 9472/BYT-MT ngày 

08/11/2021 của Bộ Y tế về việc triển khai Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính 

phủ; ngày 31/12/2021 Sở Y tế đã ban hành Văn bản số 5269/SYT-NVY về việc 

hướng dẫn thực hiện theo dõi, cách ly y tế phòng chống dịch bệnh COVID-19 đối 

với F1, người nhập cảnh và người đến/về địa phương. 

Thời gian qua, nhiều địa phương đã thực hiện đúng quy định, góp phần hạn 

chế số lượng người mắc, đảm bảo các hoạt động kinh tế - xã hội trong trạng thái 

bình thường mới, vận động người dân tự cách ly tại nhà (với người không bắt 

buộc cách ly) do đó góp phần giảm ca mắc trong cộng đồng. Tuy nhiên, qua theo 

dõi phản ánh của người dân từ hệ thống điện thoại đường dây nóng của Sở Y tế và 

từ thông tin báo chí, Sở Y tế nhận thấy còn có một vài địa phương áp dụng chưa 

đúng các quy định nên một số bộ phận người dân chưa đồng tình. 

Để người dân về quê đón Tết thuận lợi, đầm ấm, đồng thời đảm bảo an toàn 

phòng chống dịch, giảm thiểu tối đa dịch bệnh lây lan rộng trên địa bàn trong dịp 

Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, đảm bảo phù hợp với quy định của Bộ Y tế; Sở 

Y tế đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, địa 

phương trên địa bàn thực hiện việc theo dõi, cách ly, xét nghiệm, khai báo y 

tế…theo hướng dẫn của Sở Y tế tại Văn bản số 5269/SYT-NVY ngày 

31/12/2021; không ban hành các văn bản trái quy định.  

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc báo cáo về Sở Y tế để có 

hướng xử lý./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh: 

- Các phó Giám đốc Sở; 

- Các phòng CM Sở; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

- Các trung tâm y tế tuyến huyện; 

- Phòng Y tế cấp huyện; 

- Cổng TTĐT Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY.  

Q. GIÁM ĐỐC 
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UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ Y TẾ 

   Số: 320/SYT- NVY 

V/v đề nghị chỉ đạo thực hiện đúng 

các quy định về theo dõi, cách ly, 

xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với 

người đến/về địa phương 

CÔNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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