
ỦY BAN NHÂN DÂN  
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Số:         /UBND-VP7 
V/v triển khai thực hiện Quyết định số 261/QĐ-

BYT ngày 31/01/2022 của Bộ Y tế 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

   Nam Định, ngày        tháng  02  năm 2022 

 

Kính gửi:  

- Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Nam Định. 
 

Căn cứ Quyết định số 261/QĐ-BYT ngày 31/01/2022 của Bộ Y tế ban 

hành Hướng dẫn quản lý người mắc COVID-19 tại nhà. 

Xét đề nghị của Sở Y tế tại Công văn số 204/SYT-NVY ngày 11/02/2022. 

Để triển khai thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của 

chính phủ ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát 

hiệu quả dịch COVID-19", Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, 

đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Nam Định triển khai thực hiện 

một số nội dung sau: 

1. Về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch số 152/KH-UBND ngày 

24/12/2021  

1.1. Điều chỉnh Điểm c, Khoản 1, Mục III, Kế hoach số 152/KH-UBND 

ngày 24/12/2021 

"1. Tiêu chí lâm sàng đối với người nhiễm COVID-19 

... c) Đáp ứng thêm, tối thiểu 1 trong 2 tiêu chí sau: 

- Đã tiêm đủ 2 mũi hoặc 1 mũi vắc xin phòng COVID-19 sau 14 ngày; 

hoặc có đủ 02 yếu tố sau:  

+ Tuổi: từ 1 đến 50 tuổi 

+ Không có bệnh nền (Danh mục các bệnh lý nền quy định tại Phụ lục I 

kèm theo). 

- Người nhiễm là phụ nữ không đang mang thai. 

Nay, thay thế Điểm c, Khoản 1 , Mục III, Kế hoach số 152/KH-UBND 

ngày 24/12/2021 như sau: 

"… c) Không mắc bệnh nền, hoặc có bệnh nền nhưng đang được điều 

trị ổn định”. 

1.2. Điều chỉnh, bổ sung Khoản 2, Mục III, Kế hoach số 152/KH-UBND 

ngày 24/12/2021 như sau: 

(1). Nội dung theo dõi sức khỏe hàng ngày;  

(2). Hướng dẫn chế độ ăn uống, sinh hoạt;  

(3). Khám bệnh, kê đơn điều trị tại nhà; 



(4). Phát hiện và xử trí diễn biến bất thường liên quan bệnh nền; 

(5). Xét nghiệm để kết thúc cách ly. 

1.3. Thay thế Phụ lục V - Danh sách quản lý người nhiễm COVID-19 tại 

nhà và Phụ lục VII - Bảng theo dõi sức khỏe tại nhà kèm theo Kế hoach số 

152/KH-UBND ngày 24/12/2021, như sau: 

Nay, thay thế là Phụ lục Danh mục thuốc điều trị ngoại trú cho người 

mắc COVID-19 tại nhà theo hướng dẫn tại Quyết định số 261/QĐ-BYT ngày 

31/01/2022 của Bộ Y tế. 

2. Về các quy định trong Hướng dẫn thực hiện cách ly y tế tại nhà: 

Tiếp tục thực hiện theo Kế hoạch số 152/KH-UBND ngày 24/12/2021 của 

tỉnh về việc thực hiện quản lý, chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại nhà trên 

địa bàn tỉnh Nam Định  

3. Giao Sở Y tế khẩn trương ban hành hướng dẫn các nội dung về chuyên 

môn y tế trong quản lý người mắc COVID-19 tại nhà theo quy định tại Quyết 

định số 261/QĐ-BYT ngày 31/01/2022 của Bộ Y tế. 

Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo để các Sở, ngành, đơn vị liên quan và Ủy 

ban  nhân dân các huyện, thành phố Nam Định biết để triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; 

- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các đ/c PCT UBND tỉnh 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Ủy ban MTTQ tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- CPVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VP1, VP2, VP7. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Trần Lê Đoài 
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