
 

 

UBND TỈNH KON TUM 

SỞ Y TẾ 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

            
Số:           /SYT-NVYD Kon Tum, ngày     tháng 01 năm 2022 

  

V/v góp ý hướng dẫn bàn giao, vận 

chuyển, quản lý ca COVID-19 xuất 

viện/hoàn thành điều trị COVID-19 

 

 

 

Kính gửi:  

 - Tiểu ban Điều trị của BCĐ PCD COVID-19 tỉnh; 

 - Ủy ban nhân dân và BCĐ PCD COVID-19    

   các huyện, thành phố; 

 - Bệnh viện Đa khoa tỉnh; 

 - Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi; 

 - Bệnh viện Y Dược cổ truyền - PHCN; 

 - Bệnh viện dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum; 

 - BCĐ PC dịch COVID-19 Công an tỉnh; 

 - BCĐ PC dịch COVID-19 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

 - BCĐ PC dịch COVID-19 Sư đoàn 10; 

 - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 

 - Trung tâm Y tế các huyện, thành phố. 

 

Căn cứ Công văn số 11042/BYT-DP ngày 29/12/2021 của Bộ Y tế về 

việc điều chỉnh định nghĩa ca bệnh COVID-19; Công văn số 11011/BYT-KCB 

ngày 28/12/2021 của Bộ Y tế về việc xét nghiệm để phát hiện người mắc 

COVID-19 và cho người bệnh ra viện; Quyết định số 4689/QĐ-BYT ngày 

06/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-

19 sửa đổi, bổ sung phiên bản 7; Quyết định số 4038/QĐ-BYT ngày 21/8/2021 

của Bộ trưởng Bộ Y tế về Hướng dẫn tạm thời về quản lý người nhiễm COVID-

19 tại nhà, 

Để điều chỉnh các quy định về quản lý các trường hợp mắc COVID-19 

(F0) sau điều trị đủ tiêu chuẩn xuất viện/hoàn thành điều trị COVID-19, Sở Y tế 

tham mưu Văn bản của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 hướng dẫn 

bàn giao, vận chuyển, quản lý ca COVID-19 xuất viện, hoàn thành cách ly điều 

trị tại nhà, thay thế cho Hướng dẫn số 3835/HD-BCĐ ngày 16/8/2021 của Ban 

Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum về việc hướng dẫn bàn 

giao, vận chuyển, quản lý ca COVID-19 xuất viện. 

Sở Y tế đề nghị các đơn vị nghiên cứu, góp ý đối với dự thảo Văn bản và 

các phụ lục kèm theo dự thảo Văn bản hướng dẫn (có gửi kèm trên Ioffice và 

đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Y tế - phần góp ý văn bản). Góp ý 

bằng văn bản gửi về Sở Y tế trước 15 giờ 00 ngày 10/01/2022 để tổng hợp, 
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chỉnh sửa, trình Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum xem 

xét ban hành. 

Sở Y tế đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm phối hợp thực 

hiện./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- Các phòng thuộc Sở Y tế; 

- Trang Thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Lưu: BCĐ, NVYD. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Ái 
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