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

 

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trên cả nước, số lượng công 

dân thuộc tỉnh Bắc Kạn hoàn thành cách ly tại các tỉnh trở về địa phương sẽ tiếp tục 

tăng. Đặc biệt, ngày 17/7/2021 trên địa bàn tỉnh đã có 01 ca bệnh COVID-19 trong 

cộng đồng là bệnh nhân Đ.T.H, sinh năm 1987, địa chỉ: Tổ 2, phường Phùng Chí 

Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-

CoV-2 trong thời gian cách ly tại nhà (ngày thứ 7), trong quá trình thực hiện cách ly 

tại nhà đã không chấp hành nghiêm việc tự cách ly tại nơi ở, nơi lưu trú và công tác 

giám sát chưa được thường xuyên.  

Nhằm tăng cường công tác quản lý, giám sát các đối tượng thuộc diện cách ly tại 

nhà, nơi lưu trú ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 ra cộng đồng, Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch tỉnh Bắc Kạn đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phối 

hợp triển khai một số nội dung cụ thể sau: 

1. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn, nêu cao trách nhiệm, tiếp 

tục tổ chức tốt việc quản lý các công dân đi, đến và trở về từ vùng dịch để áp dụng 

biện pháp cách ly y tế phù hợp; giám sát chặt chẽ việc thực hiện cách ly tại nhà, nơi 

lưu trú của các trường hợp được cách ly theo đúng Hướng dẫn số 879/QĐ-BYT ngày 

12/3/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú 

phòng, chống dịch COVID-19” và cấp giấy xác nhận đã hoàn thành cách ly y tế đối 

với người được cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú theo quy định. 

2. Tăng cường tổ chức thông tin truyền thông phòng, chống dịch COVID-19 trên 

địa bàn nhất là các văn bản hướng dẫn về thực hiện áp dụng các biện pháp cách ly y tế 

để công dân trên địa bàn tự giác thực hiện khai báo y tế và thực hiện nghiêm các biện 

pháp phòng, chống dịch theo quy định. 



3. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh hoạt động kiểm tra, giám sát hoạt động 

cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung, tại nhà, nơi lưu trú đảm bảo không để lây 

nhiễm chéo và lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. Tăng cường vai trò của Tổ Covid-19 

cộng đồng, kịp thời phát hiện các trường hợp không tự giác khai báo y tế; không tuân 

thủ việc tự cách ly y tế tại nhà, tại nơi lưu trú theo quy định; không chấp hành nghiêm 

các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo yêu cầu của Chính quyền địa phương và 

hướng dẫn của ngành y tế. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng 

chống dịch bệnh thuộc nhóm A tại Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 quy 

định xử phạt trong lĩnh vực Y tế (Điều 6, Điều 7), trường hợp gây hậu quả nghiêm 

trọng thì xem xét chuyển cơ quan điều tra xử lý theo quy định của Bộ Luật hình sự 

năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. 

Với nội dung trên, đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phối hợp chỉ 

đạo triển khai thực hiện./. 
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