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Số: 1185/VPCP-KGVX 

V/v xét nghiệm SARS-CoV-2 

và giải quyết cho người chấp 

hành xong án phạt tù trở về hòa 

nhập cộng đồng bảo đảm an 

toàn phòng, chống COVID-19 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________________________________________________ 

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2021 

 

      Kính gửi:  

- Bộ Công an; 

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hải Dương, Hưng Yên, 

Hải Phòng, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Hà Nội, Bắc Ninh,   

Bắc Giang, Thái Bình, Sơn La, Yên Bái, Vĩnh Phúc,      

Thái Nguyên, Nghệ An, Hậu Giang, Đắk Lắk, Thanh Hóa. 

 

Xét đề nghị của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Bộ Công an         

(tại Tờ trình số 497/BCĐ ngày 19 tháng 02 năm 2021), Phó Thủ tướng                 

Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia có ý kiến như sau: 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương: 

- Chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp với trại giam Hoàng Tiến 

(thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương) thực hiện việc xét nghiệm như đề nghị 

của Bộ Công an tại Tờ trình số 497/BCĐ nêu trên; trường hợp vượt quá khả 

năng đáp ứng, báo cáo Bộ Y tế hỗ trợ. 

- Tạo điều kiện cho trại giam Hoàng Tiến (thành phố Chí Linh, tỉnh Hải 

Dương) đưa người đã chấp hành xong án phạt tù, có kết quả xét nghiệm 

SARS-CoV-2 âm tính trở về cư trú tại địa phương. 

2. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố tiếp nhận, quản lý, giám sát y tế 

những người đã chấp hành xong án phạt tù tại trại giam Hoàng Tiến (thành phố 

Chí Linh, tỉnh Hải Dương) về cư trú tại địa phương,. 

3. Đồng ý áp dụng cơ chế như đã giải quyết đối với trại giam Hoàng 

Tiến ( thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương) đối với các trường hợp tương tự ở 

các trại giam khác (nếu có) như kiến nghị của Bộ Công an tại Tờ trình số 

497/BCĐ nêu trên. 

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Công an, Ủy ban nhân dân tỉnh 

Hải Dương và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thủ tướng Chính phủ (để b/c); 

- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để b/c); 

- Bộ Y tế; 

- Các Thành viên BCĐQG phòng, chống dịch COVID-19; 

- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp,  Trợ lý TTg,   

Các Vụ: NC, QHĐP; 

-  Lưu: VT, KGVX LT 

 

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 
 

 

 

Mai Tiến Dũng 
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