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V/v công bố hết dịch bệnh 

viêm đường hô hấp cấp do 

chủng mới của vi rút Corona 

trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 

 

 

Kính gửi: Bộ Y tế 

 

Tỉnh Khánh Hòa đã được công bố dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do 

chủng mới của vi rút Corona (nay là Covid-19) tại Quyết định số 240/QĐ-BYT 

Ngày 31/01/2020 của Bộ Y tế. Theo đó, trường hợp đầu tiên mắc bệnh được xác 

định là bệnh nhân nữ 25 tuổi, khởi phát bệnh ngày 18/01/2020 với triệu chứng sốt, 

ho, được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính với chủng mới của vi rút 

Corona vào ngày 31/01/2020. 

Qua công tác xử lý ổ dịch, phòng chống lây nhiễm tại cơ sở y tế, tại cộng 

đồng và theo dõi, giám sát tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng 

mới của vi rút Corona trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, từ ngày 18/01/2020 đến thời 

điểm hiện tại (đã qua 30 ngày) không phát hiện thêm trường hợp mắc mới bệnh 

viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona. 

Tuy nhiên, khi căn cứ vào các văn bản hiện hành để tham mưu cho UBND 

tỉnh Khánh Hòa đề xuất với Bộ Y tế công bố hết dịch trong tỉnh, Sở Y tế Khánh 

Hòa gặp khó khăn, vướng mắc như sau: 

Quyết định số 343/QĐ-BYT ngày 07/02/2020 của Bộ Y tế hướng dẫn tạm 

thời giám sát và phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi 

rút Corona (nCoV): tại điểm 2.2, khoản 2, phần II quy định    dịch chấm dứt khi 

không ghi nhận trường hợp bệnh xác định mới trong vòng 21 ngày kể từ ngày khởi 

phát trường hợp bệnh xác định gần nhất”. 

Quyết định 02/2016/QĐ-TTg ngày 28/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ 

quy định điều kiện công bố dịch, công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm, tại khoản 2, 

điều 7 quy định  đối với các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm mới phát sinh chưa rõ 

tác nhân gây bệnh thuộc nhóm A và các bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B, nhóm C 

không quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này, căn cứ đặc điểm 

dịch tễ học hoặc khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới, Bộ trưởng Bộ Y tế xác 

định khoảng thời gian nhất định không phát hiện thêm trường hợp mắc bệnh mới 

trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung danh mục 
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quy định thời gian không phát hiện thêm trường hợp mắc bệnh mới làm căn cứ để 

công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm”. 

Bệnh do Covid-19 là bệnh truyền nhiễm nhóm A mới, chưa có trong phụ lục 

kèm theo Quyết định 02/2016/QĐ-TTg. Do đó, đối chiếu với Quyết định này thì 

cần phải có Quyết định của Thủ tướng Chính phủ để bổ sung vào phụ lục liên quan 

đến quy định thời gian không phát hiện thêm trường hợp mắc bệnh mới làm căn cứ 

để công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm. 

Chính vì những lý do trên mà Sở Y tế chưa có đầy đủ cơ sở để tham mưu 

UBND tỉnh đề xuất Bộ Y tế công bố hết dịch tại địa phương. 

Sở Y tế Khánh Hòa kính đề nghị Bộ Y tế có văn bản hướng dẫn cụ thể về hồ 

sơ, thủ tục, thời gian không phát hiện thêm trường hợp mắc bệnh mới, mốc thời 

gian bắt đầu tính (từ khi khởi phát triệu chứng, hay từ khi được khẳng định qua xét 

nghiệm RT-PCR, hay từ khi được cách ly y tế để điều trị) để Sở Y tế có cơ sở tham 

mưu UBND tỉnh về việc công bố hết dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng 

mới của vi rút Corona gây ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận:      
- Như trên (VBĐT); 

- Thường trực Tỉnh ủy (VBĐT, B/c); 

- UBND tỉnh (VBĐT, B/c); 

- Sở Thông tin và Truyền thông (VBĐT, P/h); 

- Lãnh đạo Sở (VBĐT); 

- Các phòng thuộc Sở (VBĐT); 

- Trung tâm KSBT (VBĐT) 

- Lưu: VT, NVY. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Bùi Xuân Minh 
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