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Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế 
 

Để thực hiện tốt 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 

dịch COVID-19" và Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế 

ban hành Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết 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 dịch COVID-19"; Sở Y tế yêu cầu Thủ trưởng các 

đơn vị phải nghiên cứu và tổ chức phổ biến, triển khai thực hiện đúng nội dung 

02 văn bản nêu trên đến các khoa, phòng và đơn vị trực thuộc nhất là các quy định 

về xét nghiệm, cách ly y tế. 

Ngoài ra, để thuận lợi trong thực hiện các quy định phòng, chống dịch 

COVID-19 theo đúng qui định nhất là việc thực hiện xét nghiệm, cách ly y tế, theo 

dõi sức khỏe; Sở Y tế hệ thống lại một số văn bản liên quan như sau: 

1. Quyết định số 3638/QĐ-BYT ngày 30/7/2021 của Bộ Y tế về việc ban 

hành “Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống COVID-19”. 

2. Công văn số 5599/BYT-MT ngày 14/7/2021 của Bộ Y tế về việc giảm 

thời gian cách ly, thí điểm cách ly y tế F1 tại nhà, quản lý điều trị bệnh nhân 

COVID-19. 

3. Công văn số 7020/BYT-MT ngày 25/8/2021 của Bộ Y tế về việc cách ly 

phòng, chống dịch COVID-19 đối với trẻ em. 

4. Công văn số 8399/BYT-MT ngày 06/10/2021 của Bộ Y tế về việc áp dụng 

biện pháp phòng, chống dịch đối với người về từ TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Bình 

Dương, Đồng Nai, Long An. 

5. Công văn số 8718/BYT-DP ngày 15/10/2021 của Bộ Y tế về việc giám sát 

người về từ các khu vực có dịch COVID-19. 

 (Có các văn bản gửi kèm vả bảng tổng hợp các nội dung chính của các văn bản 

nêu trên tại Phụ lục kèm theo) 

 Ngoài ra, đối với một số đối tượng như người nhập cảnh, người tham gia các 

đoàn công tác theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, lực lượng tham gia hỗ 



trợ công tác phòng, chống dịch…, các đơn vị căn cứ các văn bản hướng dẫn cụ thể 

của Bộ Y tế để thực hiện theo quy định. 

Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện, trong quá trình thực hiện 

nếu có khó khăn, vướng mắc thì kịp thời phản ánh về Sở Y tế để được hỗ trợ, giải 

quyết./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Công an tỉnh;                           (phối 

- UBND các huyện, TX, TP;     hợp) 

- Phòng Y tế các huyện, TX, TP; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, Thanh tra Sở;             

- Lưu: VT, NVY. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Quang Hùng 
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