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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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THÔNG BÁO 

Trả lời ý kiến phản ánh của Ông Nguyễn Thành Nam 

trên Cổng dịch vụ công Quốc gia 
 

Ngày 22/10/2021, Sở Y tế nhận được phản ánh của Ông Nguyễn Thành Nam 

- địa chỉ email: nguyenthanhnam0206@gmail.com, số điện thoại: 0909886266, cư 

trú tại xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, gửi Cổng dịch vụ Công Quốc gia về việc 

ra Quyết định cách ly F2 sai quy định.  

Sau khi nhận được thông tin phản ánh, Sở Y tế có ý kiến trả lời các nội dung 

liên quan như sau: 

1. Kết quả xác minh: 

Căn cứ Quyết định số 1914/QĐ-UBND ngày 16/10/2021 của UBND xã 

Bình Châu về việc áp dụng viện pháp cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú đối với Ông 

Nguyễn Thành Vũ sinh năm 1991 và Quyết định số 1919/QĐ-UBND ngày 

16/10/2021 của UBND xã Bình Châu về việc áp dụng biện pháp cách ly y tế tại 

nhà, nơi lưu trú đối với Ông Nguyễn Thành Vinh sinh năm 1962, ghi nhận Ông 

Nguyễn Thành Vinh và Ông Nguyễn Thành Vũ Là hai trường hợp tiếp xúc gần với 

F1. 

Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 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; và Quyết định 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" do Bộ Y tế ban hành, vẫn còn hiệu lực. 

Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành quy 

định tạm thời “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 ban hành hướng dẫn tạm 

thời về 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", không hướng dẫn việc thực hiện cách 

ly tại nhà đối với F2.  

Theo Hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú phòng chống dịch Covid-

19”, ban hành kèm theo Quyết định số 879/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ 

trưởng Y tế có nêu tại mục 3, 4: 

- (3). Đối tượng cách ly: “Người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với trường 
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hợp bệnh xác định;”  

- (4). Thời gian cách ly: “Cách ly 14 ngày kể từ ngày tiếp xúc lần cuối với 

nguồn nghi ngờ truyền nhiễm” 

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 ngày 

12/3/2020 của bộ Y tế Hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú phòng chống 

dịch Covid-19. 

- Việc tiếp xúc với F1 hay không là do Ban Chỉ đạo, cơ quan y tế địa 

phương giám sát và đề xuất cách ly phù hợp. 

- Trường hợp đối tượng bị cách ly đã tiêm 02 mũi Vắc xin và hơn 14 ngày; 

hiện nay chưa có hướng dẫn được miễn hay giảm thời gian cách ly. Do đó, phải 

thực hiện cách ly y tế theo quy định. 

2. Kết luận: 

Như vậy, việc ra Quyết định áp dụng cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú của 

UBND xã Bình Châu đối với trường hợp của ông Nguyễn Thành Vinh và ông 

Nguyễn Thành Vũ là phù hợp theo Quyết định 879/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của 

Bộ Y tế về Hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú phòng chống dịch Covid-

19”. 

Trên đây là ý kiến trả lời về về các nội dung nêu trong đơn, Sở Y tế thông 

báo đến người dân được biết./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/cáo); 

- Cổng dịch vụ công Quốc gia; 

- Sở Nội vụ,  

- Thanh tra tỉnh; 

- Các Phó Giám đốc SYT; 

- UBND huyện Xuyên Mộc; 

- UBND xã Bình Châu; 

- Đăng Cổng TTĐT của Ngành; 

- Phòng Nghiệp vụ, Thanh tra Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phạm Minh An 
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