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Số: 1926/SYT- NVY

Hà Tĩnh, ngày 13 tháng 6 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v thực hiện hướng dẫn cho cán
bộ, nhân viên ra/vào vùng phong
tỏa, cách ly y tế để làm nhiệm vụ

Kính gửi:
- Công ty Điện lực Hà Tĩnh;
- Sở Thông tin và Truyền thông.
Thực hiện Công văn số 3672/UBND-VX1 ngày của Ủy ban nhân dân tỉnh
về việc giao hướng dẫn, trả lời về đề xuất cho cán bộ, nhân viên ra/vào vùng
phong tỏa, cách ly y tế để làm nhiệm vụ. Trong đó đề xuất tạo điều kiện cho cán
bộ, nhân viên ra/vào khu vực phong tỏa, khu vực cách ly y tế để làm nhiệm vụ
của Sở Thông tin và Truyền thông tại Văn bản số 655/STTTT-BCVT ngày
09/6/2021 và của Công ty Điện lực Hà Tĩnh tại Văn bản số 1365/PCHT-TC&NS
ngày 08/6/2021. Qua nghiên cứu các nội dung văn bản, Sở Y tế có ý kiến như
sau:
1. Cán bộ nhân viên của Sở Thông tin và Truyền thông và Công ty Điện
lực Hà Tĩnh ra/vào khu vực phong tỏa, khu vực cách ly y tế để làm nhiệm vụ
phải thực hiện theo các văn bản: Công văn số 3563/UBND-VX1 ngày 09/6/2021
của UBND tỉnh về việc cho phép các phương tiện được ra vào các vùng cách ly
y tế; Công văn số 3581/UBND-VX1 ngày 10/6/2021 của UBND tỉnh về việc các
phương tiện được ra vào các vùng cách ly y tế; Công văn số 1842/SGTVTQLVT3 ngày 09/6/2021 của Sở Giao thông vận tải về việc hướng dẫn hoạt động
vận tải trong thời gian d ch Covid-19 trên đ a bàn tỉnh và trong đ a bàn cách ly
x hội theo Chỉ th số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, Thủ
trưởng đơn v cần phải lập danh sách phê duyệt những cán bộ đi làm vì lý do
công vụ, cung cấp giấy giới thiệu điểm đi, điểm đến cho cán bộ; đồng thời cán
bộ đi làm công vụ ra/vào khu vực phong tỏa, khu vực cách ly y tế phải bảo đảm
thực hiện “5K” và có kết quả xét nghiệm COVID -19 âm tính còn giá tr .

2. Về đề xuất cách ly các đối tượng F1, F2 tại Công văn số 655/STTTTBCVT của Sở Thông tin và Truyền thông: Việc thực hiện cách ly y tế đối với
các đối tượng F1, F2 đang được thực hiện theo quy đ nh tại Quyết đ nh số
3468/QĐ-BYT ngày 07/8/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn tạm
thời giám sát và phòng, chống COVID-19”; Quyết đ nh 3986/QĐ-BYT ngày
16/9/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành “Sổ tay Hướng dẫn tổ chức thực hiện
cách ly y tế vùng có d ch COVID-19”; Công điện số 600/CĐ-BCĐ ngày
05/5/2021 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống COVID-19 về việc điều chỉnh
thời gian cách ly tập trung, thời gian quản lý sau cách ly tập trung và xét nghiệm
phòng chống d ch COVID- 19.
Trên đây là ý kiến của Sở Y tế, đề ngh Sở Thông tin & Truyền thông và
Công ty Điện lực Hà Tĩnh nghiên cứu thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Giám đốc Sở (báo cáo);
- Công An tỉnh (phối hợp);
- Sở Giao thông vận tải (phối hợp);
- Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh (phối hợp);
- UBND các huyện/TP/TX;
- Lưu: VT, NVY.
Gửi văn bản điện tử.
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