
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG NAM 
 

  Số: 1940 /UBND-KGVX 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                  Quảng Nam,  ngày 08  tháng  4  năm  2020 
 V/v đưa về cách ly tại nhà, nơi  

lưu trú đối với các trường hợp đã  

   có xét nghiệm âm tính lần 2  
 

 
                              Kính gửi:  

- Sở Y tế; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 
 

 

Tiếp theo Thông báo số 123/TB-UBND ngày 06/4/2020 (điểm 10); UBND 

tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đối với các trường hợp đang cách ly tại các khu cách ly tập trung trên địa 

bàn tỉnh đã có kết quả xét nghiệm âm tính Covid-19 lần 2: giao Sở Y tế chỉ đạo 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh khẩn trương thông báo cho các địa phương liên 

quan biết để làm thủ tục đưa những người này về cách ly tại nhà, nơi lưu trú theo 

đúng hướng dẫn của Bộ Y tế tại Quyết định số 879/QĐ-BYT ngày 12/3/2020. 
 

2. Khi nhận được thông báo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, UBND 

các huyện, thị xã, thành phố tiến hành ngay các thủ tục đưa về cách ly tại nhà, nơi 

lưu trú đối với các trường hợp nêu trên theo đúng quy định. Đồng thời, chỉ đạo các 

cơ quan liên quan và UBND các xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện nghiêm 

túc việc giám sát y tế, theo dõi sức khỏe đối với các trường hợp này tại nhà, nơi 

lưu trú. 
 

 Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương phối hợp triển khai 

thực hiện./. 

  
 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 

- TT TU, TT HĐND tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- UBMTTQVN tỉnh; 

- Các thành viên BCĐ cấp tỉnh; 

- Báo Q.Nam, Đài PT-TH Q.Nam; 

- CPVP; 

- Lưu: VT, KGVX. 
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