ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
––––––

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
––––––––––––––––––––––––––

Số: 3517 /UBND-KGVX

V/v tiếp tục thực hiện quản lý người từ
thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh, thành
phố có dịch Covid-19 về tỉnh Bắc Giang
theo các quy định của tỉnh

Kính gửi:

Bắc Giang, ngày 15 tháng 7 năm 2021

- UBND các huyện, thành phố;
- BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 huyện, thành phố.

Ngày 14/7/2021, Bộ Y tế có Công văn số 5599/BYT-MT về việc giảm
thời gian cách ly, thí điểm cách ly y tế F1 tại nhà, quản lý điều trị bệnh nhân
COVID-19. Tuy nhiên, tình hình dịch COVID-19 hiện nay rất phức tạp, nhất là
biến chủng vi rút Delta mới tại thành phố Hồ Chí Minh và nhiều địa phương
khác trong cả nước, có nguy cơ xâm nhập vào tỉnh ta rất cao; nếu các cấp, các
ngành buông lỏng quản lý, lơ là chủ quan để dịch bùng phát trở lại thì hậu quả sẽ
vô cùng lớn.
Để giữ tiếp tục vững thành quả chống dịch trong thời gian vừa qua, Chủ
tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh yêu cầu
Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid19 các huyện, thành phố:
1. Tiếp tục thực hiện nghiêm Công điện số 04/CĐ-UBND ngày
08/7/2021 và Công văn số 3462/UBND-KGVX ngày 13/7/2021 của Chủ tịch
UBND tỉnh về việc tăng cường quản lý người từ thành phố Hồ Chí Minh và
tỉnh, thành phố có dịch Covid-19 về tỉnh Bắc Giang.
2. Tạm thời chưa thực hiện giảm thời gian cách ly, thí điểm cách ly y tế
F1 tại nhà, quản lý điều trị bệnh nhân COVID-19 theo Công văn số 5599/BYTMT ngày 14/7/2021 của Bộ Y tế. Bộ Y tế ban hành văn bản trên là mang tính
hướng dẫn thực hiện thí điểm, việc áp dụng với tỉnh Bắc Giang hiện nay chưa
phù hợp./.
Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh Mai Sơn;
VP UBND tỉnh: LĐVP, TKCT, TH;
- Lưu: VT, KGVX.
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