
UBND TỈNH PHÚ YÊN 
BAN CHỈ ĐẠO PCD COVID-19 

Số:              /BCĐ  

V/v góp ý dự thảo quy định quản lý, 

sử dụng hệ thống camera giám sát tại 

các cơ sở cách ly tập trung 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Phú Yên, ngày        tháng 5 năm 2021 

                    
                       

                                                  Kính gửi: Bộ Y tế 

 

Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Phú Yên nhận được Công văn số 

3896/CV-BCD ngày 11/5/2021của BCĐ Quốc gia PCD COVID-19 về việc góp ý dự 

thảo quy định quản lý, sử dụng hệ thống camera giám sát tại các cơ sở y tế cách ly tập 

trung; Sở Y tế, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Phú Yên góp ý một số 

nội dung sau: 

1. Cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo Quyết định về việc ban hành “Quy 

định quản lý, sử dụng hệ thống camera giám sát tại các cơ sở cách ly y tế tập trung 

phòng, chống dịch COVID-19”;  

2. Góp ý nội dung văn bản như sau: 

- Trang đầu của Quyết định, phần căn cứ Quyết định thêm “Căn cứ Quyết định 

878/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn cách ly y tế 

tại cơ sở cách ly tập trung phòng, chống dịch CIVID-19; 

3. Góp ý về thể thức văn bản: 

- Điểm c, phần Qui định kèm theo Quyết định (Trang 5): thay Chỉ đạo Sở Thông 

tin và truyền thông…thành “ Chỉ đạo ngành Thông tin và truyền thông”; 

- Điểm d, phần Qui định kèm theo Quyết định (Trang 5): thay Chỉ đạo Sở Y tế 

…thành “ Chỉ đạo ngành Y tế”; 

- Trang đầu của Quy định quản lý quản lý, sử dụng hệ thống camera giám sát tại 

các cơ sở y tế cách ly tập trung kèm theo Quyết định ghi lại:  

QUI ĐỊNH 

QUẢN LÝ, SỬ DỤNG HỆ THỐNG CAMERA GIÁM SÁT TẠI CÁC CƠ 

SỞ CÁCH LY Y TẾ TẬP TRUNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 

(Ban hành kèm theo Quyết định số      ngày     tháng    năm 2021 của Ban Chỉ đạo 

Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 

4. Đề nghị Ban soạn thảo xem lại thẩm quyền ban hành văn bản này là Ban Chỉ 

đạo Quốc gia PCD COVID-19 có phù hợp hay không, vì một số nội dung văn bản 

mang tính qui phạm pháp luật. 

 Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- BCĐ PCD COVID-19 tỉnh; 

- Lưu: VT. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ BAN THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

Nguyễn Thị Mộng Ngọc 
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