
 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

 
Số: 2303/UBND-KGVX 

V/v tăng cường các biện pháp 

phòng chống dịch bệnh COVID-19 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Tuyên Quang, ngày 27  tháng 7 năm 2020 

 

 

Kính gửi:   

- Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- Hội Doanh nghiệp tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.  

Liên tiếp trong 02 ngày 25 và 26/7/2020 Bộ Y tế thông báo có thêm 04 

bệnh nhân (03 ở Đà Nẵng, 01 ở Quảng ngãi) dương tính với COVID-19. Bộ Y tế 

xác định đây là các trường hợp có khả năng lây nhiễm cao trong cộng đồng và 

cần triển khai ngay các biện pháp cần thiết trong phòng, chống dịch. 

Thực hiện Ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại 

Thông báo số 253/TB-VPCP ngày 25/7/2020 của Văn phòng Chính phủ về Kết 

luận cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19. Văn bản 

số 3949/CV-BCĐ ngày 24/7/2020 của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch 

COVID-19 về việc Tăng cường đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 cho 

chuyên gia nhập cảnh Việt Nam làm việc; Văn bản số 3961/CV-BCĐ ngày 

25/7/2020 của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 về Tăng 

cường công tác phòng chống dịch COVID-19. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn 

vị thuộc tỉnh, Hội Doanh nghiệp tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chỉ đạo 

tổ chức triển khai thực hiện các nội dung cụ thể như sau: 

1. Tăng cường tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân 

trên địa bàn tỉnh tạm dừng các chuyến thăm quan, du lịch, thăm thân và những 

công việc không cần thiết khác đến thành phố Đà Nẵng, Quảng Ngãi và những 

địa phương có diễn biến phức tạp về dịch bệnh . 

2. Thông báo, rà soát, yêu cầu những người từ Đà Nẵng, Quảng Ngãi và 

những địa phương mới phát hiện có người dương tính với COVID-19 trong cộng 

đồng về tỉnh Tuyên Quang trong vòng 14 ngày (từ sau ngày 12/7 đến khi có 

Thông báo mới của Ban Chỉ đạo) phải thực hiện khai báo y tế và tự cách ly, theo 

dõi sức khỏe 14 ngày tại nhà, khi có triệu chứng bất thường như sốt, ho, khó 

thở... cần thông báo đến ngay cơ sở y tế để được hướng dẫn đi khám và lấy mẫu 

xét nghiệm theo quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19. 

3. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và 

Truyền hình tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Đẩy mạnh công tác 

thông tin tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để 

người dân được biết, nâng cao ý thức trách nhiệm trong phòng chống dịch 

COVID-19. Chủ động phối hợp phát hiện, xử lý phản bác các thông tin không 

đúng, sai sự thật về dịch COVID-19 gây hoang mang dư luận. 
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4. Sở Y tế 

- Chủ động theo dõi sát thông tin diễn biến tình hình dịch để có các biện 

pháp phòng chống dịch kịp thời, hiệu quả. 

- Tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan hướng 

dẫn, giám sát việc thực hiện cách ly, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp nhập 

cảnh vào Tuyên Quang. 

- Chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện nghiêm túc qui trình 

phân loại, phân luồng, kiểm soát triệt để người bệnh nghi ngờ tới khám và cách 

ly, điều trị cho các trường hợp nghi nhiễm vi rút SARS-CoV-2 kịp thời, không 

để xảy ra tử vong do dịch bệnh. 

- Yêu cầu các cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn khi tư vấn bán thuốc cho 

những người có dấu hiệu cảm cúm, triệu chứng ho, sốt phải ghi lại họ tên, địa 

chỉ và số điện thoại của người bệnh, khuyến cáo cài đặt các ứng dụng khai báo y 

tế và thông báo cho các cơ sở y tế trên địa bàn gần nhất (Trạm Y tế xã) để theo 

dõi, quản lý sớm ca bệnh nghi ngờ. 

- Chỉ đạo các cơ sở y tế (bao gồm cả các phòng khám tư nhân) tăng cường 

công tác khám sàng lọc, người bệnh có dấu hiệu cảm cúm, triệu chứng ho sốt và 

nghi ngờ có yếu tố dịch tễ bố trí khám ở khu vực riêng, phân luồng riêng và có 

sổ theo dõi quản lý ca bệnh; đồng thời thông báo tới Trung tâm kiểm soát bệnh 

tật tỉnh và Trung tâm y tế các huyện thành phố lấy mẫu bệnh phẩm các trường 

hợp có yếu tố nguy cơ nghi nhiễm COVID-19, các trường hợp viêm đường hô 

hấp cấp tính nghi do vi rút, các chùm trường hợp viêm đường hô hấp cấp tính. 

5. Sở Lao động Thương binh và Xã hội 

- Thông tin tới các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn có các 

chuyên gia vào làm việc tiếp tục thực hiện nghiêm nội dung chỉ đạo của Ủy ban 

nhân dân tỉnh tại Văn bản số 1628/UBND-VX ngày 02/6/2020; Văn bản số  

272/QĐ-UBND ngày 08/7/2020. 

- Đối với các chuyên gia về Việt Nam từ ngày 06/8/2020 phải được xét 

nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Real time PCR trong thời gian từ 3 - 7 ngày 

trước khi nhập cảnh vào Việt Nam. Xét nghiệm phải được thực hiện tại phòng 

xét nghiệm do Chính phủ phê duyệt hoặc thuộc hệ thống phòng xét nghiệm của 

Tổ chức Y tế thế giới. Chuyên gia có bảo hiểm y tế quốc tế hoặc cơ quan, tổ 

chức mời chuyên gia phải chi trả chi phí điều trị trong trường hợp bị mắc 

COVID-19. Đơn vị mời chuyên gia chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn phòng 

chống dịch COVID-19 khi mời chuyên gia vào làm việc. 

6. Công an tỉnh 

- Chỉ đạo cơ quan Công an địa phương quản lý chặt công tác tạm trú, tạm 

vắng và cư trú trên địa bàn; Phối hợp rà soát báo cáo số người từ Đà Nẵng, 

Quảng Ngãi trở về từ 12/7/2020 Báo cáo trước 0h ngày 28/7/2020.  

- Tăng cường kiểm tra, rà soát, xử lý người nước ngoài đến cư trú, tạm trú 

bất hợp pháp trên địa bàn tỉnh. Quản lý chặt chẽ người nước ngoài được phép 
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làm việc, lưu trú tại địa phương đặc biệt là các cơ sở sản xuất kinh doanh, 

trường học, khách sạn, nhà nghỉ… 

- Vận động quần chúng nhân dân phát hiện và tiến hành xử lý nghiêm các 
đối tượng đưa người nhập cảnh trái phép vào Tuyên Quang 

- Lập danh sách tất cả các trường hợp nhập cảnh trái phép lưu trú, cư trú 
tại địa phương đưa về cách ly y tế tập trung. 

- Xử lý nghiêm các trường hợp đưa thông tin không đúng, sai sự thật về 
dịch COVID-19 gây hoang mang trong dư luận. 

7. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Căn cứ chức năng nhiệm vụ chỉ đạo 
các Công ty du lịch, các khách sạn cơ sở lưu trú phối hợp cung cấp thông tin 
những người trở về từ Đà Nẵng và Quảng Ngãi, báo cáo số liệu qua Sở Y tế để 
tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.  

8. Ban chỉ đạo các huyện, thành phố 

 - Tiếp tục tuyên truyền để nhân dân không được chủ quan, thực hiện đúng 
và đầy đủ các quy định về phòng chống dịch COVID-19. Vận động nhân dân 
thông báo kịp thời cho chính quyền địa phương các trường hợp nhập cảnh trái 
phép trong cộng đồng để có biện pháp xử lý 

- Chỉ đạo các Tổ công tác tự quản phòng, chống dịch COVID-19 chịu trách 
nhiệm rà soát lập danh sách toàn bộ những trường hợp trên địa bàn tổ dân phố, thôn 
bản đi đến, về từ Đà Nẵng, Quảng Ngãi trong vòng 2 tuần qua (từ 12/7/2020), yêu 
cầu tự cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà 14 ngày; Tổng hợp báo cáo số liệu trước 
15h ngày 27/7/2020 qua Sở Y tế tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. 

9. Yêu cầu các sở, ban, ngành, cơ quan đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân 
các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định trên; 
báo cáo danh sách người từ Đà Nẵng, Quảng Ngãi về theo biểu mẫu đính kèm 
gửi Sở Y tế tại địa chỉ mail: pnghiepvuy@gmail.com trước 0h ngày 28/7/2020 
để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kịp thời. 

Sở Y tế cập nhật số liệu báo cáo tình hình phòng, chống dịch trên địa bàn 
tỉnh vào 17h hàng ngày trên Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế ./. 

 

Nơi nhận: 
- Đ/c Bí thư Tỉnh ủy; 

- Thường trực Tỉnh ủy;           (báo cáo) 

- Thường trực HĐND tỉnh;       

- Chủ tịch UBND tỉnh;          

- Các PCT UBND tỉnh; 

- Các thành viên BCĐ tỉnh; 

- Chánh Văn phòng UBND tỉnh; 

- PCVP UBND tỉnh Nguyễn Thanh; 

- Như kính gửi; (thực hiện) 

- Lưu: VT, KGVX (Giang). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 
 

 

Nguyễn Thế Giang 

 

 

mailto:pnghiepvuy@gmail.com
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BIỂU TỔNG HỢP  

DANH SÁCH NGƯỜI TRỞ VỀ TỪ ĐÀ NẴNG, QUẢNG NGÃI 

(Kèm theo Văn bản số 2303/UBND-KGVX ngày 27/7/2020 của UBND tỉnh) 

 

STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH ĐỊA CHỈ SỐ ĐT NƠI ĐẾN NGÀY GHI 

CHÚ 

  NAM NỮ    ĐI VỀ  

          

          

 



VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ 
___________ 

 

Số: 253/TB-VPCP 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________________________________ 

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc  

tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19   
_____________ 

Sáng ngày 25 tháng 7 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc 

đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19. 

Tham dự cuộc họp có các Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Phạm Bình Minh, 

Vũ Đức Đam, Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông 

Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu 

niên và Nhi đồng của Quốc hội Phan Thanh Bình, Phó Chánh Văn phòng Trung 

ương Nguyễn Đắc Vinh, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, đại diện 

lãnh đạo Ủy ban Nhân dân các thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, các 

thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19.  

Sau khi nghe báo cáo của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch 

COVID-19, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, ý kiến của các Phó Thủ tướng 

và các đại biểu dự họp, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo như sau: 
 

1. Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao và biểu dương sự nghiêm túc, cố 

gắng để tiếp tục thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh của đội 

ngũ y bác sỹ, lực lượng quân đội, công an và các thành viên Ban chỉ đạo quốc 

gia phòng, chống dịch COVID-19, đồng thời ghi nhận nỗ lực của các cấp, các 

ngành, các địa phương trong việc thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống 

dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội hiệu quả. Đến nay, trong phòng chống 

dịch, Việt Nam đã có 99 ngày liền không ghi nhận ca nhiễm mới trong cộng 

đồng, điều trị khỏi 365 người, kể cả những bệnh nhân nặng, không để xảy ra tử 

vong… là kết quả rất tích cực.  

Tuy nhiên, trong thời gian qua khi Việt Nam kiểm soát tốt tình hình dịch, 

đã xuất hiện tình trạng chủ quan, lơ là và chưa thực hiện đầy đủ các khuyến cáo, 

quy định về phòng, chống dịch của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch và 

của Bộ Y tế.  

2. Dịch bệnh vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp trên phạm vi toàn cầu và Việt 

Nam đã xuất hiện ca nhiễm bệnh mới trong cộng đồng (bệnh nhân 416). Các Bộ, 

ngành, Ủy ban nhân dân các địa phương, các tổ chức cá nhân cần tiếp tục quán triệt 

các quan điểm, nguyên tắc, phương châm và thực hiện nghiêm biện pháp phòng 

chống dịch trong tình hình mới đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tại Chỉ thị 

19/CT-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020, tuyệt đối không chủ quan, mất cảnh giác.  
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Đối với các trường hợp nhiễm bệnh mới trong cộng đồng, các diễn biến 

mới của dịch bệnh cần xử lý bình tĩnh, kiên quyết với các biện pháp phù hợp.  

3. Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 chỉ đạo các cơ 

quan truyền thông, báo chí tiếp tục việc thông tin để người dân chủ động thực 

hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch, không chủ quan, lơ là hoặc có tâm 

lý hoang mang. 

4. Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng phải coi việc xử lý 

trường hợp nhiễm bệnh mới phát hiện trên địa bàn là nhiệm vụ chính trị quan 

trọng, đột xuất, cần tập trung chỉ đạo. Trong đó: 

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng trên tinh thần bảo đảm an 

toàn của cả Thành phố, xem xét cụ thể việc áp dụng ngay các biện pháp mạnh, 

phù hợp trong phòng, chống dịch, xác định chính xác các khu vực, phạm vi cần 

phong tỏa, cách ly, bảo đảm gọn, hẹp, hạn chế các tác động bất lợi đến hoạt 

động kinh tế - xã hội trên địa bàn. 

b) Tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp cách ly tập trung, xét nghiệm, 

giám sát y tế đối với các trường hợp đã tiếp xúc với bệnh nhân 416 và các bệnh 

nhân khác (nếu có). 

c) Chỉ đạo các nhà thuốc trên toàn thành phố thông báo đến các cơ sở y tế 

qua đường dây nóng các trường hợp mua, sử dụng thuốc điều trị cảm cúm, hạ 

sốt để tiến hành xét nghiệm nhanh vi rút SAR-CoV-2.  

5. Các Bộ: Y tế, Công an, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền 

thông xem xét cử ngay cán bộ tăng cường, hỗ trợ Thành phố Đà Nẵng để thực 

hiện hiệu quả việc xử lý phòng, chống dịch tại Thành phố. 

Bộ Y tế thành lập Tổ công tác do đồng chí lãnh đạo Bộ chỉ đạo để hỗ trợ 

Đà Nẵng xét nghiệm, cách ly, xử lý dịch; chỉ đạo thực hiện khẩn trương việc xét 

nghiệm trên diện rộng bằng phương thức phù hợp; cử các chuyên gia có kinh 

nghiệm hỗ trợ điều trị bệnh nhân, nhất là tập trung cứu chữa bệnh nhân 416. 

6. Ngành y tế tập trung chỉ đạo thực hiện trên toàn quốc: 

a) Tăng cường giám sát, lấy mẫu, xét nghiệm với tất cả các trường hợp có 

triệu chứng mắc bệnh đường hô hấp, các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, giám 

sát trên diện rộng để phát hiện nguồn lây; kịp thời phát hiện, cách ly, khoanh 

vùng, xử lý triệt để các ổ dịch. 

b) Tiếp tục phát huy các thành công, kinh nghiệm trong việc điều trị các 

trường hợp bệnh nặng trước đây, triển khai áp dụng các quy trình, phác đồ điều 

trị hiệu quả đồng thời tiếp tục việc hỗ trợ kỹ thuật giữa các tuyến để hạn chế tối 

đa trường hợp tử vong do COVID-19. 

c) Bảo đảm sinh phẩm xét nghiệm, vật tư, trang thiết bị y tế được cung ứng 

đầy đủ cho công tác phòng, chống dịch. 

7. Các Bộ: Y tế, Thông tin và Truyền thông chỉ đạo đẩy mạnh áp dụng các 

ứng dụng công nghệ thông tin như Ncovi, Bluzone để phát hiện, truy vết các 
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trường hợp có nguy cơ lây nhiễm, trước hết yêu cầu sử dụng các biện pháp 

mạnh, sử dụng công nghệ truy vết trên diện rộng tại Thành phố Đà Nẵng. 

8. Về quản lý các trường hợp nhập cảnh: 

a) Các Bộ: Quốc phòng, Công an, Ngoại giao tiếp tục chỉ đạo tổ chức thực 

hiện nghiêm việc kiểm soát các trường hợp được nhập cảnh vào Việt Nam. 

b) Các Bộ: Quốc phòng, Công an, Y tế, Ủy ban nhân dân các địa phương tiếp 

tục tổ chức tốt việc thực hiện cách ly, bảo đảm thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, 

đủ thời gian theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch 

COVID-19 và Bộ Y tế; đồng thời tiến hành rà soát, kiểm tra toàn bộ quy trình 

thực hiện cách ly không để xảy ra lây nhiễm chéo trong các cơ sở cách ly và lây 

lan dịch bệnh ra cộng đồng, nhất là các trung tâm cách ly do Bộ Quốc phòng 

quản lý chặt chẽ, nghiêm túc. 

c) Bộ Công an, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố rà soát tất cả các trường 

hợp nhập cảnh trái phép trên địa bàn, coi các trường hợp nhập cảnh trái phép 

như các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh để áp dụng các biện pháp cách ly y tế và 

xử lý theo quy định. 

d) Tổ chức, doanh nghiệp khi mời các chuyên gia, nhà đầu tư, đưa lao động 

tay nghề cao vào làm việc tại Việt Nam phải chịu trách nhiệm thực hiện các biện 

pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch theo đúng quy định.  

9. Các Bộ: Quốc phòng, Công an tiếp tục kiểm soát chặt chẽ hoạt động 

nhập cảnh trên các tuyến biên giới, nhất là tại các đường mòn, lối mở, cửa khẩu; 

tăng cường việc kiểm tra, xử lý các trường hợp nhập cảnh trái phép. 

Các ngành Công an, Kiểm sát, Tòa án khẩn trương xem xét, điều tra, khởi 

tố, truy tố, xét xử nghiêm minh các vụ việc nhập cảnh trái phép, trước hết là tại 

Thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam và thông tin kịp thời, bảo đảm răn đe, 

phòng ngừa chung; xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các cơ sở lưu trú 

tiếp nhận người nhập cảnh trái phép 

10. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế và các địa 

phương, nhất là các địa phương có nguy cơ cao xây dựng phương án phòng 

chống dịch và tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học trên địa bàn, bảo 

đảm an toàn. 

11. Các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện mục tiêu kép vừa phòng 

chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục có biện pháp phù hợp hỗ trợ 

các nhà ngoại giao, quan chức cao cấp, nhà đầu tư nhập cảnh vào Việt Nam 

trong thời gian ngắn để xử lý công vụ, đàm phán, ký kết hợp đồng, hoạt động 

đầu tư, thương mại. Công bố quy trình, thủ tục và thực hiện công khai minh 

bạch việc hỗ trợ các chuyên gia, nhà đầu tư, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động 

tay nghề cao được nhập cảnh làm việc, khảo sát cơ hội đầu tư, kinh doanh tại 

Việt Nam và tạo điều kiện cho doanh nhân, trí thức người Việt Nam, công dân 

Việt Nam là học sinh, sinh viên, người già, người đi thăm thân, du lịch hết hạn, 

bị kẹt ở nước ngoài và các trường hợp đặc biệt khác... được về nước.  
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Giao Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố phối hợp với các Bộ: Ngoại 

giao, Y tế, Công an, Quốc phòng, Giao thông vận tải tiếp tục chỉ đạo thực hiện 

nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn, không để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng 

trong thực hiện các hoạt động trên.  

12. Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Thường trực ban 

chỉ đạo quốc gia tiếp tục tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, xử lý cụ thể, kịp thời các 

vấn đề đặt ra trong phòng, chống dịch, nhất là tại các điểm nóng (như tại Thành 

phố Đà Nẵng hiện nay), không để xảy ra tình trạng chủ quan, lơ là. 

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan, Ủy ban nhân dân tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương biết, thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Quốc hội; 

- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP; 

- Ban Tuyên giáo Trung ương; 

- Văn phòng Tổng Bí thư; 

- Văn phòng Trung ương Đảng; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Ủy ban Văn hóa, GDTNTNNĐ của QH; 

- Ủy ban về các vấn đề xã hội của QH; 

- Các Thành viên BCĐ quốc gia phòng,   

  chống dịch viêm đường hô hấp cấp; 

- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW; 

- Tòa án nhân dân tối cao;  

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc VN; 

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 

- VPCP: BTCN, các PCN,  

  Trợ lý TTCP, TGĐ cổng TTĐT,  

  các Vụ, Cục: TH,  KTTH, QHQT, NC,    

  QHĐP, TKBT, NN, CN, PL, KSTT;  

- Lưu: VT, KGVX (3) Q 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆM 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Thành 

 



BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA 

PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 
______ 

 

Số: 3949/CV-BCĐ 

V/v Tăng cường đảm bảo PCD COVID-19 cho 

chuyên gia nhập cảnh Việt Nam làm việc. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________________________________________________ 

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2020 

 

          Kính gửi:   

      - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

      - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Hiện nay số trường hợp chuyên gia nước ngoài là nhà đầu tư, chuyên gia kỹ 

thuật, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp (sau đây gọi là chuyên gia) 

nhập cảnh vào Việt Nam làm việc có xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 với 

xu hướng gia tăng. Để tạo điều kiện và hỗ trợ cho chuyên gia được nhập cảnh 

nhưng vẫn phải đảm bảo thực hiện nghiêm an toàn phòng, chống dịch bệnh, Ban 

Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đề nghị các Bộ, ngành và Ủy 

ban nhân nhân các tỉnh, thành phố thực hiện các nội dung sau: 

 1. Thông báo cho các đơn vị mời chuyên gia vào làm việc phải đảm bảo:  

- Chuyên gia được xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Real time-PCR 

trong thời gian từ 03 đến 07 ngày trước ngày nhập cảnh vào Việt Nam. Xét nghiệm 

SARS-CoV-2 phải được thực hiện tại phòng xét nghiệm do Chính phủ phê duyệt 

hoặc thuộc hệ thống phòng xét nghiệm của Tổ chức Y tế thế giới. 

- Chuyên gia có bảo hiểm y tế quốc tế hoặc cơ quan, tổ chức mời chuyên gia 

cam kết chi trả chi phí điều trị trong trường hợp bị mắc COVID-19. 

- Đơn vị mời chuyên gia chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn phòng chống 

dịch COVID-19 khi mời chuyên gia vào làm việc. 

2. Tạo điều kiện cho chuyên gia hoàn thiện các thủ tục để vào làm việc tại 

Việt Nam. 

3. Tiếp tục thực hiện nghiêm các yêu cầu tại Công văn số 2487/CV-BYT 

ngày 23/5/2020 của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc hỗ 

trợ cho người nước ngoài là nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, 

nhà quản lý doanh nghiệp nhập cảnh Việt Nam để làm việc. 

4. Công văn này không áp dụng đối với các chuyên gia đã có vé và sẽ nhập 

cảnh vào Việt Nam trước ngày 05/8/2020. 

Trân trọng cảm ơn./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thành viên BCĐ Quốc gia PCD COVID-19; 

- Các Thứ trưởng; 

- Sở Y tế 63 tỉnh, thành phố (để thực hiện); 

- TTKSBT 63 tỉnh, thành phố (để thực hiện); 

- Lưu: VT, MT. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN   
 

 

 

 

             



           Nguyễn Thanh Long 

 Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế 

 



BAN CHi D~O QUOC GIA
PHONG CHONG DlCH COVID-19

sf>: 3961 ICV-BCD

CQNG HoA xX HQI CHU NGHiA VI~T NAM
DQc lip - Tl}'do - H~nh phuc

u« N9i, ngay 25 thong 7 niim 2020

V Iv tang cuong cong tic
phong chong dich COVID-19

Kinh gui:
_Cac BQ, nganh thanh vien Ban Chi dao qu6c gia phong chong dich

COVID-19;
_Uy ban nhan dan cac tinh thanh ph6 true thuoc Trung uong.

Hien nay, tinh hinh dich benh COVID-19 tren thS gioi v&ntiSp tuc di@nbiSn
phirc tap. Trong thai gian g~n day, nhieu dia phirong da ghi nhan mot s6 tnrong hQ'P
nguoi mroc ngoai xam nhap trai phep vao Vi~t Nam, di sau vao nQi dia, qua nhieu
tinh, thanh ph6 khong duoc kiem soat, each ly, ap dung cac bien phap phong chong
dich COVID-19. Hien da co tnrong hQ'Pnghi m~c COVID-19 la ngiroi Vi~t Nam
song tai thanh ph6 Da N~ng. DS tang cirong cong tac phong chong dich COVID-19,
Ban Chi dC;lOqu6c gia phong ch6ng dich b~nh COVID-19 d@nghi:

1. BQ Qu6c phong tiSp t\lC tang cuang kiSm soat ch~t khu V\ICbien giai, d~c
bi~t la cac duang mon, l6i rna, khong dS cac truang hQ'Pnh~p canh trai phep vao Vi~t
Nam. Tang cuang kiSm tra, giam sat cong tac phong ch6ng lay nhi@mcheo COVID-

19 tC;licac khu cach ly do don vi quan dQiquan IY·
2. BQCong an:
_TiSp t\lc chi dC;lOco quan cong an dia phuong quan ly ch~t cong tac quan ly

tC;lmtru, tC;lmv~ng va cu tru tren dia ban;
_Thuang xuyen kiSm tra, ra soat, xu ly nguai nuac ngoai dSn cu tru, tC;lmtru

b~t hQ'Pphap tren dia ban. Quan ly ch~t che nguai nuac ngoai duQ'cphep lam vi~c,
lUll tru tC;lidia phuong d~c bi~t tC;licac co So'san xu~t kinh doanh, truang hQc, khach

sC;ln,nha nghi, ...
_V~n dQng qu~n chung nhan dan phat hi~n va tiSn hanh xu ly nghiem cac d6i

tUQ'llgdua nguai nh~p canh trai phep vao Vi~t Nam.
_Xu ly nghiem cac truang hQ'Pdua thong tin khong dung, sai S\Ith~t v@dich

COVID-19 gay hoang mang trong du lu~n.
3. BQGiao thong v~n tai th\Ic hi~n nghiem cac quy dinh vS cach ly d6i vai t6

bay theo huang d~n cua BQY tS. Chi dC;lOth\Ic hi~n nghiem tuc cac quy dinh v@phong
ch6ng dich COVID-19 tren cac phuong ti~n giao thong v~n tai cong cQng, tC;licac nha

ga, san bay, bSn xe, ...
4. Uy ban nhan dan cac tinh thanh ph6 tr\Ic thuQc Trung uong:
_ Chi dC;lOcac nganh, cac c~p chinh quy@nkhong duQ'c chu quan lola trong

cong tac phong ch6ng dich COVID-19, tang cuang triSn khai cac bi~n phap phong

ch6ng dich COVID-19 theo huang d~n cua BQY tS



_Tuyen truyen dS nhan dan khong duoc chu quan, thuc hien dung va d~y du
cac quy dinh v8 phong chong dich COVID-19. V~n dQng quan chung nhan dan thong
bao kip thai cho chinh quyen dia phuong khi phat hien cac tnrong hQ'Pnhap canh trai

phep trong cong d6ng dS co bien phap xu ly;
_ Chi dao cac co quan lien quan l~p danh sach tftt ca nhtmg nguoi nhap canh

trai phep hru tru, cu tru tai dia phuong va t6 chirc each ly, di8u tra dich tS, Iftymfiu
xet nghiem, thuc hien nghiem va d~y du cac bien phap phong chong dich thea quy
dinh d6i voi ngiroi nhap canh trai phep Viet Nam (neu phat hien).

Ban Chi dao quoc gia d8 nghi cac BQ, nganh thanh vien Ban Chi d~o qu6c gia
phong ch6ng dich, b~nh COVID-19, Uy ban nhan dan cac tinh, thanh ph6 nghiem tuc

th\fc hi~n.
Tran tn;mg cam on.!.

NO'inh~n:
- Nhu kioh gui;
- PTTg. VfiDuc Dam (d~ bao cao);
- D/c Q. BC>truang;
- Cac d/c Thu truang;
- Cac Vi~oVSDTlPasteur;
- Sa Y t~ cac tioh, thaoh ph6 (d~ th\l'chi~o);
- Truog tam CDC cac tioh, thanh ph6;
- Luu: VT, MT.

KT. TRUONG BAN
PHO TRUONG BAN THUONG TRVC

DB Xuan Tuyen
Th ....trU'o-ng BQ Y t~
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