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Số: 2160/SYT-NVY 
V/v trả lời Huế-S về việc tiêm vắc xin và 

cách ly tập trung 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Thừa Thiên Huế, ngày 11 tháng 6 năm 2021 

  

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông 

Liên quan nội dung phản ảnh trên Huế-S: “Hiện nay, công dân có chứng nhận đã 

được tiêm Vắc xin COVID-19 cho tuyến đầu chống dịch theo Chỉ thị 21 của Thủ 

tướng Chính phủ thì về Huế có phải cách ly y tế theo các văn bản chỉ đạo không? Có 

giảm cấp cách ly hơn so với người chưa tiêm chủng không? Ví dụ: Tôi làm việc cùng 

phường thuộc Quận có điểm cách ly y tế của Hà Nội (hàng ngày vẫn đi làm bình 

thường – không thực hiện chế độ luân phiên). Tuy nhiên, tôi sống ở phường thuộc 

Quận không có điểm cách ly y tế. Trân trọng và mong sớm nhận phản hồi.” 

Trước hết, Sở Y tế rất trân trọng và cám ơn những câu hỏi của quý công dân về 

công tác phòng chống dịch COVID-19. 

Tính đến thời điểm hiện tại, Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 

và Bộ Y tế chưa ban hành văn bản hướng dẫn quy định về việc không thực hiện cách 

ly hoặc giảm cấp cách ly đối với các trường hợp đã tiêm vắc xin Covid-19 trở về từ 

vùng dịch nên việc cách ly đối với người về từ vùng dịch vẫn áp dụng theo các quy 

định hiện hành. 

Căn cứ Thông báo số 58/TB-UBND ngày 10/5/2021 của Ban chỉ đạo phòng 

chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên Huế về các biện pháp giám sát công dân từ 

vùng dịch đến tỉnh Thừa Thiên Huế, trong đó nêu rõ “Thực hiện cách ly tập trung 21 

ngày và lấy mẫu xét nghiệm PCR đối với tất cả công dân đến tỉnh Thừa Thiên Huế đã 

đi qua/đến từ các xã/phường/thị trấn của các tỉnh/thành phố đã được Bộ Y tế công bố, 

cập nhật có điểm dịch từ lúc 0 giờ 00 phút ngày 11/5/2021”. Vì vậy, nếu quý công dân 

có đi qua/đến từ các xã/phường/thị trấn có ca bệnh COVID-19 của thành phố Hà Nội 

đến tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ thuộc diện cách ly tập trung. Sở Y tế khuyến cáo quý công 

dân trước khi khi đến Thừa Thiên Huế thực hiện khai báo trên HueS để nhận được 

hướng dẫn cụ thể về quy định cách ly tập trung của tỉnh. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, NVY. 
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