
 

 

 

UBND TỈNH KON TUM 
BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, 

CHỐNG DỊCH COVID-19 

TỈNH KON TUM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Kon Tum, ngày       tháng     năm 

Số:            /CV-BCĐ 
 

V/v thực hiện nghiêm việc  

cách ly y tế đối với trường hợp 

F1 có tiếp xúc gần bệnh nhân 

COVID-19 tại tỉnh Vĩnh Phúc 

và các trường hợp có liên quan 

 

 

 

Kính gửi:  

- Sở Y tế; 

- Công an tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 
  

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Văn bản số 1008-

CV/VPTU ngày 05 tháng 5 năm 2021 về việc thực hiện cách ly y tế đối với 

trường hợp F1 có tiếp xúc gần bệnh nhân mắc COVID-19 tại tỉnh Vĩnh Phúc, 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy và 

các đơn vị có liên quan 

- Thực hiện nghiêm việc cách ly đối với trường hợp F1 có tiếp xúc gần 

với bệnh nhân mắc COVID-19 tại tỉnh Vĩnh Phúc nêu trên, không để xảy ra 

trường hợp lây nhiễm chéo tại khu cách ly. 

- Khẩn trương thực hiện truy vết các trường hợp tiếp xúc gần với trường 

hợp F1 trên để cách ly, quản lý, theo dõi sức khỏe theo đúng quy định. 

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ trì, phối hợp với Công 

an tỉnh và các đơn vị có liên quan: Theo chức năng, nhiệm vụ, hỗ trợ truy vết 

các trường hợp tiếp xúc gần với trường hợp F1 và F2 nêu trên, thực hiện cách ly, 

quản lý, theo dõi sức khỏe theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các thành viên BCĐ tỉnh; 

- CVP, PVP UBND tỉnh phụ trách; 

- Lưu: VT, BCĐ-KGVXPTDL. 
 

 

 

  

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 
PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Y Ngọc 
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