
 

 

 

 

       Kính gửi:  

    - Các bệnh viện tuyến tỉnh; 

    - Trung tâm Y tế huyện, thành phố. 

    (Sau đây gọi là đơn vị) 

  

 Căn cứ Quyết định số 604/QĐ-BYT ngày 14/03/2022 của Bộ Y tế về việc 

ban hành “Hướng dẫn quản lý tại nhà đối với người mắc COVID-19”; Quyết 

định số 616/QĐ-BYT ngày 15/03/2022 của Bộ Y tế về việc đính chính Quyết 

định số 604/QĐ-BYT ngày 14/03/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành 

“Hướng dẫn quản lý tại nhà đối với người mắc COVID-19”; Công văn số 

254/KCB-NV ngày 15/03/2022 của Cục Quản lý Khám chữa bệnh về việc triển 

khai Hướng dẫn quản lý tại nhà đối với người mắc COVID-19; Công văn số 

1032/VP-KGVX ngày 15/03/2022 của Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn về việc 

hướng dẫn quản lý tại nhà đối với người mắc COVID-19. 

 Sở Y tế  triển khai các văn bản hướng dẫn quản lý tại nhà đối với người 

mắc COVID-19 tại nhà để các đơn vị tổ chức thực hiện (có gửi kèm theo).  

 Trong quá trình triển khai thực hiện có khó khăn, vướng mắc đề nghị báo 

cáo Sở Y tế để xem xét giải quyết./. 
 

 

Nơi nhận:                                                                             
- Như trên; 

- UBND tỉnh (B/c); 

- UBND các huyện, Thành phố; (Ph/h) 

- Trung tâm KSBT tỉnh; 

- GĐ và các PGĐ SYT; 

- Các phòng thuộc SYT; 

- Cổng thông tin điện tử SYT; 

- Lưu: VT, NVYD. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Tùng 

 

  

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ Y TẾ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /SYT-NVYD 
V/v hướng dẫn quản lý tại nhà 

 đối với người mắc COVID-19 trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn 

Lạng Sơn, ngày       tháng 03 năm 2022 
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