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

Số:        /BYT-MT 
V/v lấy ý kiến góp ý dự thảo Hướng dẫn 
các phương án phòng, chống dịch khi có 

trường hợp mắc COVID-19 tại 
khu chung cư, khu dịch vụ.

Hà Nội, ngày       tháng       năm 2021

Kính gửi: ……………………………………………………….
…………………………………………………………………..

Hiện nay tình hình dịch COVID-19 có diễn biến phức tạp, xuất hiện các 
biến chủng vi rút SARS-CoV-2 có khả năng lây nhiễm nhanh, trên diện rộng với 
số lượng người mắc tăng cao và người mắc xuất hiện nhiều ở các chợ, trung tâm 
thương mại, nhà hàng và khu chung cư. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch 
COVID-19 về việc tăng cường hướng dẫn phòng, chống dịch khi có trường hợp 
mắc COVID-19 tại khu chung cư và khu dịch vụ, Bộ Y tế đã rà soát các Quyết 
định (Quyết định số 2234/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020; Quyết định số 
2225/QĐ-BCĐQG ngày 28/5/2020 và Quyết định số 2787/QĐ-BYT ngày 
05/6/2021). Trên cơ sở đó, Bộ Y tế đã xây dựng dự thảo “Hướng dẫn các 
phương án phòng, chống dịch khi có trường hợp mắc COVID-19 tại chung cư” 
và dự thảo “Hướng dẫn các phương án phòng, chống dịch khi có trường hợp 
mắc COVID-19 tại khu dịch vụ”.

Bộ Y tế xin gửi Quý cơ quan dự thảo 02 Hướng dẫn nêu trên và kính đề 
nghị Quý cơ quan cho ý kiến góp ý; Văn bản góp ý đề nghị gửi về Bộ Y tế (qua 
Cục Quản lý môi trường y tế, địa  chỉ email: moitruongytetulieu@gmail.com, số 
điện thoại 0989878739 hoặc 024.3227.2857) trước ngày 09/7/2021 để hoàn 
thiện và ban hành.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đ/c Thứ trưởng;
- Văn phòng Bộ;
- Lưu: VT, MT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Đỗ Xuân Tuyên

mailto:moitruongytetulieu@gmail.com


DANH SÁCH GỬI CÔNG VĂN

1. Thành viên Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19
2. Ủy ban nhân dân 63 tỉnh/thành phố trực thuộc TW


