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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thôi điều trị, cách ly y tế tại Cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 

cho những F0 không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ huyện Hòa An 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN HUYỆN HÒA AN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007; 

Căn cứ Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2010 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Phòng, chống bệnh 

truyền nhiễm về áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống 

dịch đặc thù trong thời gian có dịch; 

Căn cứ Nghị quyết số 12/2022/UBTVQH 15 ngày 30 tháng 12 năm 2021 của 

Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách 

trong lĩnh vực y tế để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; 

Căn cứ Nghị quyết số 168/NQ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính 

phủ về một số cơ chế, chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 447/QĐ-TTg ngày 01 tháng 4 năm 2020 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc công bố dịch COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 250/QĐ-BYT ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Bộ Y tế 

về việc Ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 219/QĐ-BYT ngày 29 tháng 01 năm 2020 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế về việc bổ sung bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi 

rút Corona (nCov) gây ra vào danh mục các bệnh truyền nhiễm nhóm A theo quy 

định tại Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007; 

Căn cứ Công điện số 1695/CĐ-BYT ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Bộ Y tế 

về việc đảm bảo khả năng thu dung, điều trị của cơ sở khám, chữa bệnh các tuyến 

để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; 

Căn cứ Công văn số 5015/BYT-MT ngày 23 tháng 6 năm 2021 về việc cách 

ly y tế đối với người đến từ vùng dịch; 

Căn cứ Công văn số 2803/UBND-VX ngày 15 thảng 10 năm 2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc triển khai các biện pháp “Thích ứng an toàn, 

linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; 

Căn cứ Quyết định số 3638/QĐ-BYT ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Bộ Y tế về 

việc ban hành "Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống dịch COVID-19"; 

Căn cứ Quyết định số 679/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân huyện Hòa An về việc thành lập tạm thời Cơ sở thu dung, điều trị 

COVID-19 cho những F0 không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ huyện Hòa An; 
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Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hòa An. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thôi theo dõi, điều trị, cách ly y tế tại Cơ sở thu dung, điều trị 

COVID-19 cho những F0 không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ huyện Hòa An 

đối với các bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm test nhanh kháng nguyên âm tính. 

Trong quá trình thực hiện cách ly y tế tập trung, đảm bảo các điều kiện chuyên 

môn về y tế (không có các biểu hiện ho, sốt, khó thở,...), gồm các công dân có tên 

sau: (có danh sách kèm theo) 

Lý do: Các công dân có tên tại Điều 1 đã thực hiện theo dõi, điều trị cách ly 

y tế khỏi COVID-19 tại Cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 cho những F0 không 

triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ huyện Hòa An Trường Trung cấp nghề cơ sở 2 

tỉnh Cao Bằng. 

Điều 2. Ban điều hành Cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 cho những F0 

không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ huyện Hòa An; Trung tâm Y tế huyện Hòa 

An có trách nhiệm bàn giao công dân tại khu cách ly cho Ủy ban nhân dân thị trấn 

Nước Hai, Trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện Hòa An, huyện Hòa An kể từ 

ngày 21/3/2022 để tiếp tục cách ly y tế tại nhà theo quy định. 

Ủy ban nhân dân thị trấn Nước Hai, Trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện 

Hòa An có trách nhiệm tiếp nhận và quản lý, giám sát việc thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch COVID-19 đối với các trường hợp được bàn giao từ Cơ sở thu 

dung, điều trị COVID-19 cho những F0 không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ 

huyện Hòa An về địa phưong theo quy định. 

Yêu cầu các công dân sau khi trở về địa phương thông báo cho chính quyền 

và y tế địa phương (Trạm Y tế), đồng thời tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà trong 

07 ngày và hạn chế tiếp xúc với những người xung quanh; không tham gia các hoạt 

động tập trung đông người. Nếu có dấu hiệu sốt, ho, đau họng, khó thở hoặc có 

biểu hiện mất vị giác phải thông báo ngay cho cơ sở y tế nơi gần nhất để được 

hướng dẫn quản lý sức khỏe kịp thời. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện; 

Trưởng phòng Y tế huyện; Giám đốc Trung tâm Y tế huyện; Thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Nước Hai, Trường Phổ 

thông dân tộc nội trú huyện Hòa An và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- UBND tỉnh Cao Bằng (b/c); 

- Sở Y tế tỉnh Cao Bằng (b/c); 

- Thường trực HĐND huyện (b/c); 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- TYT xã, thị trấn; 

- Trang TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, TTYT (H).  
 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đàm Thế Trang 



 
3 

DANH SÁCH 

F0 điều tri, cách ly y tế tập trung tại Cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 cho những F0 

không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ huyện Hòa An 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1787/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hòa An) 

 

TT Họ và tên 

Năm sinh 

Địa chỉ Tỉnh  

Lý do 

cách 

ly 

Ngày, tháng, 

năm bắt đầu 

cách ly, điều 

trị 

  Ngày, tháng, 

năm kết 

thúc cách ly, 

điều trị 
Nam Nữ 

1.  Đàm Văn Huân 1976  
Nà mè,  TT Nước Hai, 

Hòa An 
Cao Bằng F0 14/03/2022 21/3/2022 

2.  Quốc Thùy Yến  2008 Trường Nội Trú, Hòa An Cao Bằng F0 14/03/2022 21/3/2022 

3.  Lý Hà Vy  2007 Trường Nội Trú, Hòa An Cao Bằng F0 14/03/2022 21/3/2022 

4.  Triệu Thị Yến Nhi  2007 Trường Nội Trú, Hòa An Cao Bằng F0 14/03/2022 21/3/2022 

5.  Trần Chu Thế Phương 2008  Trường Nội Trú, Hòa An Cao Bằng F0 14/03/2022 21/3/2022 

6.  Hoàng Minh Toàn 2008  Trường Nội Trú, Hòa An Cao Bằng F0 14/03/2022 21/3/2022 

7.  Lý Đức Dũng 2007  Trường Nội Trú, Hòa An Cao Bằng F0 14/03/2022 21/3/2022 

8.  Nông Minh Duy 2009  Trường Nội Trú, Hòa An Cao Bằng F0 14/03/2022 21/3/2022 

9.  Hoàng Mai Chi  2010 Trường Nội Trú, Hòa An Cao Bằng F0 14/03/2022 21/3/2022 

10.  Nông Thị Hà  2010 Trường Nội Trú, Hòa An Cao Bằng F0 14/03/2022 21/3/2022 

Danh sách ấn định 10 công dân./. 
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