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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:           /UBND-VP 
V/v điều chỉnh thời gian cách ly từ 21 

ngày xuống 14 ngày tại các cơ sở cách 

ly tập trung trên địa bàn huyện 

Hữu Lũng, ngày     tháng 7 năm 2021 

   

 

Kính gửi:      

 - Trung tâm Y tế huyện; 

 - Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện; 

 - Ban Chỉ huy Quân sự huyện; 

 - Công an huyện; 

 - UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 958/UBND-KGVX ngày 19/7/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc điều chỉnh thời gian cách ly từ 21 ngày xuống 14 

ngày tại các cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh. UBND huyện Hữu Lũng yêu 

cầu các cơ quan liên quan, UBND các xã, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ được 

giao thực hiện các nội dung sau:  

1. Điều chỉnh thời gian cách ly, xét nghiệm SARS-CoV-2 

- Điều chỉnh thời gian cách ly y tế tập trung từ 21 ngày xuống 14 ngày đối  

với các trường  hợp: Người  có  tiếp  xúc  gần  với  các  ca  bệnh dương tính 

SARS-CoV-2 (F1); các trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam phải cách ly tập trung 

theo quy định của Bộ Y tế. 

- Thời gian lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2: 03 lần (vào ngày đầu, ngày 

thứ 7 và ngày thứ 14). 

- Thời gian quản lý sau khi hoàn thành cách ly: Tiếp tục theo dõi sức khỏe 

tại nhà, nơi lưu trú 14 ngày tiếp theo sau khi kết thúc cách ly tập trung. 

a) Đối với các trường hợp đang thực hiện cách ly tại các cơ sở cách ly tập 

trung của huyện: Nếu đã cách ly đủ 14 ngày và có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-

2 âm tính 02 lần (vào ngày thứ nhất và ngày thứ 14), tiến hành xét nghiệm SARS-

CoV-2 lần 3, nếu kết quả âm tính thì Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 

huyện ra quyết định kết thúc thời gian cách ly, cho về nơi lưu trú tiếp tục theo dõi 

sức khỏe theo quy định (đối với công dân cách ly tập trung tại các cơ sở cách ly tập 

trung của huyện, chuyên gia người nước ngoài, công dân tự nguyện cách ly tại 

khách sạn, nhà khách). 

b) Đối với các trường hợp đang thực hiện cách ly chưa đủ 14 ngày: Ban Chỉ 

đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 

COVID-19 các xã, thị trấn ban hành quyết định điều chỉnh thời gian cách ly đủ 14 

ngày và lấy mẫu xét nghiệm 03 lần (vào ngày đầu, ngày thứ 7 và ngày thứ 14) đối 

với từng đối tượng. Các kết quả xét nghiệm âm tính cho kết thúc cách ly. 
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c) Đối với những trường hợp nhập cảnh thực hiện cách ly từ ngày 14/7/2021 

trở đi: tổ chức thực hiện cách ly tập trung cho các đối tượng nhập cảnh theo Mục 1 

tại Công văn này. 

2. Giao Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện chủ trì, phối hợp với các ngành 

liên quan hướng dẫn các cơ sở cách ly tập trung xác định chi phí liên quan đến quá 

trình cách ly y tế tại các cơ sở cách ly tập trung của huyện đối với các trường hợp 

điều chỉnh thời gian cách ly nêu trên theo quy định. 

UBND huyện yêu cầu các cơ quan liên quan thực hiện nghiêm túc các nôị 

dung trên./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bí thư, Phó Bí thư Huyện ủy; 

- Lãnh đạo HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Các TV BCĐ huyện; 

- Chi cục thuế khu vực I; 

- C, PVP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Trần Quốc Phong 
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