
BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA 
PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19  

 
Số:            /CV-BCĐ 

V/v xin ý kiến góp ý dự thảo quy định 
quản lý, sử dụng hệ thống camera giám 

sát tại các cơ sở cách ly tập trung. 
 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 
Hà Nội, ngày        tháng  5  năm 2021 

  Kính gửi:   
    - Bộ Tư pháp; 
    - Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW. 
  
 Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, 
Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 tại Thông báo số 
82/TB-VPCP ngày 29/4/2021, Công điện số 597/CĐ-BCĐ về việc thực hiện 
nghiêm các quy định về cách ly tập trung và quản lý sau khi kết thúc cách ly tập 
trung, trong đó yêu cầu các khu cách ly tập trung phải có đủ camera để giám 
sát người được cách ly thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 
theo quy định. 
 Căn cứ Quyết định 1246/QĐ-BYT ngày 20/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế 
về việc ban hành “Hướng dẫn tạm thời cách ly y tế tập trung tại khách sạn trong 
phòng, chống dịch COVID-19 do người được cách ly tự nguyện chi trả” trong 
đó quy định giám sát chặt chẽ việc thực hiện cách ly thông qua camera. 
 Bộ Y tế (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch 
COVID-19) đã phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng dự thảo 
Quyết định ban hành “Quy định quản lý, sử dụng hệ thống camera để giám sát 
tại các cơ sở cách ly y tế tập trung phòng, chống dịch COVID-19”. 
 Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 xin gửi kèm theo 
Công văn này dự thảo Quyết định, Quy định nói trên và kính đề nghị Quý Bộ, 
Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW cho ý kiến bằng văn bản. 
Văn bản góp ý đề nghị gửi về Bộ Y tế (qua Cục Quản lý môi trường y tế,  địa 
chỉ e-mail: cuongdm.mt@moh.gov.vn, điện thoại: 0912.151.352) trước 17h00 
ngày 13/5/2021 để hoàn thiện và ban hành. 

Trân trọng cảm ơn./. 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Đ/c Bộ trưởng (để b/c); 
- Các đ/c Thứ trưởng; 
- VPB; 
- Bộ TT&TT; 
- Lưu: VT, MT. 

 

KT. TRƯỞNG BAN 
PHÓ TRƯỞNG BAN 

 
 
 

Trần Văn Thuấn 
THỨ TRƯỞNG BỘ Y TẾ 

HỎA TỐC 
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