
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NINH THUẬN  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /UBND-VXNV 

V/v thực hiện cách ly F1 

tại Trung tâm Giám định 

Y khoa – Pháp y. 

           Ninh Thuận, ngày      tháng 10 năm 2021 

 

                   Kính gửi:  

   - Sở Y tế; 

   - UBND thành phố Phan Rang - Tháp Chàm.  

    - Trung tâm Giám định Y khoa - Pháp y. 

 

Tiếp nhận Công văn số 6231/SYT-KHNVTC ngày 29/10/2021 của Sở Y 

tế đề nghị cho phép cách ly F1 tại Trung tâm Giám định Y khoa - Pháp y, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Thống nhất đề nghị của Sở Y tế tại văn bản nêu trên về việc thực hiện 

cách ly cán bộ, viên chức, người lao động của Trung tâm Giám định Y khoa - 

Pháp y (được xác định là F1) thực hiện cách ly tập trung tại Trung tâm Giám 

định Y khoa - Pháp y. Số lượng F1 phải thực hiện cách ly là 13 người, thời gian 

thực hiện cách ly 14 ngày, tính từ 27/10/2021 và có thể gia hạn thêm theo điểm b 

khoản 4 Điều 9 của Nghị định 101/2010/NĐ-CP ngày 30/9/2010 của Chính phủ. 

Yêu cầu Trung tâm Giám định Y khoa - Pháp y chủ động thực hiện nghiêm việc 

cách ly và tuân thủ các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 theo quy 

định. Trường hợp không tuân thủ đúng các quy dịnh, biện pháp về cách ly y tế để 

lây lan dịch bệnh, Sở Y tế và Trung tâm Giám định Y khoa - Pháp y chịu trách 

nhiệm theo quy định của pháp luật. 

2. Giao Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm phối hợp với 

Ban Chỉ đạo điều hành cách ly y tế tập trung tỉnh tổ chức cách ly và giám sát 

cách ly, lấy mẫu xét nghiệm, kiểm soát, xử lý dịch theo quy trình quy định. 

3. Giao Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tổ chức lấy mẫu xét 

nghiệm, theo dõi, đánh giá nguy cơ và hướng dẫn, hỗ trợ cơ quan, đơn vị triển 

khai các biện pháp giám sát, phòng chống dịch theo quy định. 

Đề nghị các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận:     
- Như trên; 

- TT Tỉnh ủy (báo cáo); 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- TT KSBT; 

- VPUB: LĐ; 

- Lưu: VP, VXNV.   NNN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

                                                                    Nguyễn Long Biên 
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