
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

SỞ Y TẾ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /TTr-SYT Hải Phòng, ngày         tháng 10 năm 2022 

TỜ TRÌNH 

Về việc phê duyệt danh sách bổ sung các trường hợp áp dụng biện pháp 

cách ly, điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố (Đợt 2) 

 

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng 

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn số 

1339/UBND-VX ngày 29/02/2020 về việc chuẩn bị khu vực cách ly tập trung 

cho công dân người Hải Phòng và các tỉnh khác về nước từ các vùng có dịch; 

Căn cứ hướng dẫn tại Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007; 

Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30/9/2010 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về áp dụng biện 

pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian 

có dịch; Các văn bản hướng dẫn cách ly y tế phòng chống dịch Covid -19 của 

Bộ Y tế; 

Căn cứ Quyết định số 3449/QĐ-UBND ngày 29/11/2021 của Ủy ban nhân 

dân thành phố về việc giao nhiệm vụ dành tối thiểu 40% giường bệnh để thu 

dung, quản lý, điều trị người bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Hải Phòng; 

Căn cứ Kế hoạch số 251/KH-UBND ngày 10/11/2021 của Ủy ban nhân dân 

dân thành phố về việc Đảm bảo thu dung, điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 

theo từng cấp độ trên địa bàn thành phố Hải Phòng; 

Căn cứ Phương án số 02/PA-UBND ngày 11/01/2022 của Ủy ban nhân dân 

thành phố về việc Đáp ứng thu dung điều trị “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm 

soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn thành phố Hải Phòng; 

Căn cứ Công văn số 2070/UBND-VX ngày 30/3/2022 của Ủy ban nhân 

dân thành phố về việc điều chỉnh phương án phòng chống dịch đáp ứng thu 

dung điều trị “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” 

trên địa bàn  thành phố;  

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố 

kiêm Giám đốc Sở Y tế Lê Khắc Nam tại Thông báo Kết luận số 189/TB-SYT 

ngày 30/9/2022 của Sở Y tế Hải Phòng. Ngày 03/10/2022 Sở Y tế đã có Công 

văn số 3478/SYT-NVY gửi các cơ sở y tế về việc tổng hợp danh sách các 

trường hợp F1, F0 tại các cơ sở y tế. 

VĂN PHÒNG UBND TP HẢI PHÒNG

Số: ...............................34285
Ngày: ............................14/10/2022ĐẾN

Chuyển: .....................................
Số và ký hiệu HS: .......................

ĐƠN VỊ CHỦ THAM
TRÌ GIA

CT N.V.Tùng x
PCT TT L.A.Quân
PCT L.K.Nam x
PCT N.Đ.Thọ
PCT H.M.Cường
CVP N.N.Tú x
PCVP T.H.Kiên x
PCVP T.V.Thiện
PCVP P.A.Tuấn
P. XDGTCT
P. VX x
P. NNTNMT
P. TCNS
P. NC&KTGS
P. TH
P. KSTTHC
VP BCSĐ
BAN TCD
P. HCTC
P. QTTV
TTTTTH
TTHN & NKTP
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Xét đề nghị của các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố (gửi kèm theo danh 

sách F1,F0 của các đơn vị) 

Sở Y tế kính trình Chủ tịch UBND thành phố - Trưởng Ban chỉ đạo phòng 

chống dịch bệnh Covid - 19 phê duyệt danh sách bổ sung các trường hợp áp 

dụng biện pháp cách ly, điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố (Đợt 2) 

cho tổng số 4035 người. Cụ thể như sau: 

1. Cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phục hồi chức năng: gồm 231 người. 

Danh sách chi tiết kèm theo tại Phụ lục 01. 

2. Cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phụ sản: 685 người. Danh sách chi tiết 

kèm theo tại Phụ lục 02. 

3. Cách ly, điều trị tại Trung tâm y tế huyện Kiến Thụy: 350 người. Danh 

sách chi tiết kèm theo tại Phụ lục 03. 

4. Cách ly, điều trị tại Trung tâm y tế quận Hồng Bàng: 295 người. Danh 

sách chi tiết kèm theo tại Phụ lục 04. 

5. Cách ly, điều trị tại Trung tâm y tế huyện Cát Hải: 516 người. Danh sách 

chi tiết kèm theo tại Phụ lục 05. 

6. Cách ly, điều trị tại Viện Y học Biển Việt Nam: 424 người. Danh sách 

chi tiết kèm theo tại Phụ lục 06. 

7. Cách ly, điều trị tại Trung tâm y tế huyện Tiên Lãng: 905 người. Danh 

sách chi tiết kèm theo tại Phụ lục 07. 

8. Cách ly, điều trị tại Bệnh viện Quốc tế Green: 629 người. Danh sách chi 

tiết kèm theo tại Phụ lục 08. 

Các cơ sở y tế chịu trách nhiệm hoàn toàn về các thông tin đã cung cấp tại 

danh sách tổng hợp các trường hợp F1, F0 gửi về Sở Y tế và Ủy ban nhân dân 

thành phố./. 

Nơi nhận:                                                           

- Như trên; 

- Đ/c Lê Khắc Nam PCT UBND TP, GĐ SYT; 

- Các PGĐ SYT; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Các đơn vị y tế trên địa bàn TP; 

- Lưu: VT, NVY.   

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Phan Huy Thục 
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