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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày24 tháng 02năm 2022

THÔNG BÁO
Trả lời ý kiến phản ánh của Phương Hoàng Giang
trên Cổng dịch vụ công Quốc gia
Ngày 03/12/2021, Sở Y tế nhận được Thông tin phản ánh kiến nghị của Ông
Phương Hoàng Giang, địa chỉ email phgiang.2801@gmail cư trú tại 205 Nguyễn
Xí, phường 26, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh gửi Cổng Dịch vụ công
Quốc Gia về việc “Trả lời của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho công dân sai
sót nghiêm trọng:
Kính gửi: ông Phạm Minh An - Giám đốc Sở y tế tỉnh BRVT
Đồng kính gửi:
- UBND Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
- Bộ Y tế
- Các ban ngành liên quan
Tôi vừa đọc được Thông báo số 259/TB-SYT ngày 02 tháng 11 năm 2021
do ông Phạm Minh An, giám đốc Sở Y Tế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ký, trả lời cho ý
kiến phản ánh của ông Nguyễn Thành Nam về việc ra Quyết định cách ly F2 sai
quy định. Nhận thấy văn bản trả lời của Sở Y tế có điểm chưa chính xác, tôi viết
thư này đề nghị ông An làm rõ cho tôi và người dân hiểu đúng quy định pháp luật.
Tôi cũng đề nghị UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và Bộ Y tế kiểm tra lại vụ việc
này.
Trước tiên, tôi cho rằng sự việc cách ly đối tượng F2 (đã tiêm đủ vắcxin và
trên 14 ngày) như phản ánh của ông Nguyễn Thành Nam diễn ra vào ngày
16/10/2021 tại xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc đi ngược lại với chủ trương của
Chính phủ theo tinh thần Nghị quyết 128/NQ-CP. Tiếp đó, Sở Y tế phúc đáp ông
Nam rằng quyết định cách ly là phù hợp. Quan điểm của Sở y tế như sau:
- Quyết định số 879/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ trưởng Y tế, mục 3 –
Đối tượng cách ly là “Người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với trường hợp bệnh
xác định”.
- Ông Nguyễn Thành Vinh và ông Nguyễn Thành Vũ là Người tiếp xúc với
người tiếp xúc gần với trường hợp bệnh xác định (F2) nên UBND xã Bình Châu áp
dụng biện pháp cách lý tại nhà là phù hợp với Quyết định số 879/QĐ-BYT”

Bộ Y tế hướng dẫn cách ly F1, ông khẳng định những người cách ly (ông
Vinh và ông Vũ) là F2 và khẳng định cách ly họ là “phù hợp với Quyết định số
879/QĐ-BYT”. Đề nghị ông giải thích phù hợp chỗ nào?
Tôi dẫn lại Đối tượng cách ly theo “Hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu
trú phòng chống dịch Covid-19” ban hành theo Quyết định số 879/QĐ-BYT:
- Người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với trường hợp bệnh xác định;
- Người thuộc đối tượng cách ly tập trung có kết quả xét nghiệm âm tính với
SARS-CoV-2 theo hướng dẫn của Bộ Y tế;
- Các đối tượng khác theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ hoặc Ban chỉ
đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 và tùy theo diễn biến cụ thể của dịch
bệnh Bộ Y tế tiếp tục hướng dẫn.
Rất mong nhận được hồi đáp của ông và sự quan tâm đôn đốc chỉ đạo của
lãnh đạo UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và Bộ Y tế.
Trân trọng”.
Sau khi nhận được thông tin phản ánh, xác minh tìm hiểu sự việc, Sở Y tế có
ý kiến trả lời như sau:
1. Nghị định 101/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 của Chính phủ về việc sửa
đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm
2016 của chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
của bộ, cơ quan ngang bộ; Quyết định 879/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 về "hướng
dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú phòng chống dịch covid-19" do Bộ y tế ban
hành. Cả hai văn bản này vẫn còn hiệu lực.
2. Việc chính phủ ban hành nghị Quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của
chính phủ quy định tạm thời về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả
dịch Covid-19 và Quyết định 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế hướng
dẫn tạm thời các biện pháp 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". Cả hai văn bản này không
hướng dẫn việc thực hiện cách ly tại nhà đối với F2. Tuy nhiên theo hướng dẫn tại
Quyết định 879/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 (văn bản vẫn còn hiệu lực) có nêu rõ.
3. Việc tiếp xúc với F1 hay không là do Ban Chỉ đạo, cơ quan y tế địa phương
giám sách và đề xuất cách ly phù hợp.
4. Trường hợp người đã tiêm 02 mũi Vắc xin và hơn 14 ngày chưa có hướng
dẫn được miễn hay giảm thời gian cách ly. Do đó, phải thực hiện cách ly y tế theo
quy định.
5. Để tạo điều kiện cho các trường hợp F2 đang cách ly tại nhà trên đây, Sở Y
tế đề nghị UBND xã Bình Châu nghiên cứu Quyết định số 3638/QĐ-BYT, ngày
30/7/2021 về việc ban hành “Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống

COVID-19”, xem xét các trường hợp F2 này tiếp xúc trường hợp F1. Trường hợp
F1 đang cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung có xét nghiệm RT-PCR âm
tính lần I, thì F2 sẽ được kết thúc cách ly và thực hiện tự theo dõi sức khỏe 14
ngày.
Trên đây là nội dung phúc đáp ý kiến phản ánh, Sở Y tế thông báo đến
người dân được biết./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (b/cáo);
- Cổng dịch vụ công Quốc gia;
- Các Phó Giám đốc SYT;
- TT KSBT;
- Đăng Cổng TTĐT của Ngành;
- Văn phòng Sở, Thanh tra Sở;
- Lưu: VT, VP.

GIÁM ĐỐC

Phạm Minh An

