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 Cao Bằng , ngày 23 tháng 7 năm 2021 

V/v trả lời phản ánh của công dân 

trên Hệ thống kết nối người dân với 

chính quyền tỉnh Cao Bằng  
 

  

 

   Kính gửi: Tổ tiếp nhận phản ánh thông tin, Hệ thống kết 

nối người dân với chính quyền tỉnh Cao Bằng. 
 

 

Ngày 21/7/2021, Sở Y tế Cao Bằng nhận được thông tin từ Tổ tiếp nhận 

phản ánh của công dân, Hệ thống kết nối người dân với chính quyền tỉnh Cao Bằng 

phản ánh của công dân, nội dung  như sau: 

“Thưa các vị lãnh đạo. Tôi tên là lục văn dậu là công dân được sở y tế đón 

tại bắc giang sau khi đã hoàn thành cách li tập chung tại bắc giang (có giấy xác 

nhận của cơ sở cách li ở bắc giang) và được đón về cao bằng ngày 2.7.2021 đc 

cách li tập chung tại trường nội trú trà lĩnh cũ nay thuộc huyện trùng khánh. 

Tôi gửi câu hỏi này là theo văn bản số 1515/UBND-VX về việc tăng cường 

phòng chống dịch covid 19 ngày 21 tháng 6 năm 2021 của tỉnh cao bằng. 

Theo điểm 1 của văn bản là thời gian cách li tập chung từ 14 đến 21 ngày, 

tùy trường hợp và do giám đốc sở y tế quyết định. 

Tôi mong rằng các lãnh đạo sau khi nhận được thông tin này xem xét thời 

gian cách li cho công dân ở mức 14 ngày là do: công dân được đón về quê đều đc 

cách li trước tháng 6 (Tôi đã cách li từ 15.5) và tất cả đều có giấy xác nhận đã 

hoàn thành cách li tập chung, trong khi cách li tập chung (gần 2 tháng) mọi thứ 

nhập đều không có trong khi cách chi phí phát sinh lại rất nhiều.”.  

Về nội dung phản ánh của công dân sau khi xem xét, Sở Y tế có ý kiến phản 

hồi như sau: 

Trước hết Sở Y tế Cao Bằng xin được chia sẻ và cảm thông hoàn cảnh khó 

khăn của công dân trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 đang diễn ra hết sức phức 

tạp như hiện nay, đồng thời cảm ơn công dân đã đồng hành cùng ngành y tế tỉnh 

Cao Bằng, tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo quy 

định của tỉnh.  

Tại thời điểm ngày 12/7/2021 - 16/7/2021, thời gian cách ly tập trung trên 

địa bàn được thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh Cao Bằng tại Công văn số 

1515/UBND-XV ngày 21/6/2021 như công dân phản ánh, trong đó UBND tỉnh 

giao: “đối với người lao động trở về từ tỉnh Bắc Giang trong giai đoạn hiện nay... 

thực hiện cách ly tập trung (từ 14 đến 21 ngày, tùy từng trường hợp cụ thể, ủy 

quyền cho Giám đốc Sở Y tế xem xét, quyết định thời gian cách ly tập trung), khi 

đã đảm bảo các điều kiện kết thúc cách ly và theo đề nghị của cơ quan y tế mới 

cho phép về quản lý, theo dõi sức khỏe tại gia đình”.  

Liên quan nội dung công dân có ý kiến, tại thời điểm công dân thực hiện 

cách ly y tế tập trung, thực hiện theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng, 
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chống dịch COVID-19 tại Công điện số 600/CĐ-BCĐ ngày 05/5/2021 về việc điều 

chỉnh thời gian cách ly tập trung,thời gian quản lý sau khi kết thúc cách ly tập 

trungvà xét nghiệm phòng chống dịch COVID-19: “Điều chỉnh thời gian cách ly 

tập trungđối với các trường hợp phải cách ly tập trung theo quy định từ ít nhất 14 

ngày lên ít nhất 21 ngày liên tục tại khu cách ly tập trung kể từ ngày vào khu  cách 

ly hoặc tiếp xúc lần cuối với người nhiễm SARS-CoV-2  và tiến hành lấy mẫu xét 

nghiệm SARS-CoV-2 ít nhất 3 lầnvào  ngày đầu, ngày thứ 14 và ngày thứ 20 trong 

thời gian cách ly tập trung”. 

Mặt khác, thực tế cho thấy có những trường hợp được cơ quan y tế thông 

báo được điều trị khỏi trở về địa phương nhưng chưa đảm bảo yêu cầu về chuyên 

môn, vẫn có các yếu tổ nguy cơ lây nhiễm COVID-19 nếu không quản lý, theo dõi. 

Do đó để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cần phải thực hiện cách ly để theo 

dõi sức khỏe và làm xét nghiệm SARS-CoV-2 lại cho các trường hợp này và thực 

hiện cách ly tập trung 21 ngày tại các huyện, thành phố và tổ chức lấy mẫu, xét 

nghiệm cho toàn bộ người lao động theo quy định nhằm đáp ứng phù hợp với tình 

hình dịch bệnh. 

Tuy nhiên vi rút SARS-CoV-2 luôn biến chủng nhanh cùng với tốc độ lây 

lan chóng mặt. Gần đây nhất theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới, hiện nay 

các biến chủng mới có khả năng làm lây lan dịch bệnh trong thời gian rất ngắn sau 

khi tiếp xúc với nguồn lây nhiễm. Trên cơ sở đó, ngày 14/7/2021 Bộ Y tế đã ban 

hành 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, trong đó chỉ đạo: “Giảm 

thời gian cách ly y tế từ 21 ngày xuống 14 ngày cho các đối tượng F1 và người 

nhập cảnh, tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú 14 ngày tiếp theo”. 

Thực hiện Công văn số 5599/BYT-MT ngày 14/7/2021 của Bộ Y tế, ngày 

16/7/2021 UBND tỉnh Cao Bằng đã ban hành Công văn số 1795/UBND-VX về 

việc điều chỉnh thời gian cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19, theo đó 

thời gian cách ly tập trung giảm từ 21 ngày xuống còn 14 ngày. Như vậy, thời gian 

cách ly y tế tập trung trên địa bàn tỉnh hiện nay đang được áp dụng thực hiện là 14 

ngày. 

Sở Y tế Cao Bằng trân trọng cảm ơn công dân đã đồng hành, chung tay 

trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh./. 
 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Giám đốc Sở Y tế; 

- Các Phó Giám đốc Sở Y tế; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NV. 
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Nông Văn Thánh 
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