
UBND TỈNH VĨNH PHÚC 

SỞ Y TẾ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /SYT-NVYD 
V/v tăng cường giám sát người về 

từ các khu vực, tỉnh, thành phố 

có dịch COVID-19 
 

Vĩnh Phúc, ngày 15 tháng 10 năm 2021 

                          

Kính gửi:   

 - Các Sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh; 

 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Công an tỉnh; 

 - UBND các huyện, thành phố; 

 - Các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh. 

(gọi tắt là các cơ quan, đơn vị) 

Căn cứ Văn bản số 8718/BYT-DP ngày 15/10/2021 của Bộ Y tế về việc giám 

sát người về từ các khu vực có dịch COVID-19 (sao gửi kèm theo Văn bản này); 

Căn cứ Văn bản số 9130/UBND-NC1 ngày 14/10/2021 của UBND tỉnh về 

việc tăng cường công tác, phòng, chống dịch COVID-19;  

Căn cứ vào tình hình dịch bệnh COVID-19 hiện nay trên cả nước tiếp tục 

vẫn diễn biến phức tạp, khó lượng. Theo thông tin từ Bộ Y tế, trong những ngày 

ngần đây, sau thời gian giãn nới lỏng giãn cách xã hội tại các tỉnh, thành phố Khu 

vực phía Nam, đã nghi nhận số lượng lớn người dân di chuyển từ các địa phương 

này (đặc biệt từ TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An) trở về quê, 

trong đó đã ghi nhận nhiều người nhiễm vi rút SARS-CoV-2 tại một số tỉnh, 

thành phố nơi người dân trở về; ngày 15/10/2021 Sở Y tế Phú Thọ đã có Thông 

báo khẩn số 06 về việc thông báo các địa điểm nguy cơ liên quan đến 02 ca 

COVID-19 trong công đồng (sao gửi kèm theo Văn bản này). 

Để tiếp tục chủ động, quyết liệt thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh, nhất là đối vơi những người trở về 

các khu vực, tỉnh, thành phố đang có dịch COVID-19 và khu vực phát hiện các ca 

dương tính với SARS-CoV-2 của các tỉnh, thành phố giáp ranh với Vĩnh Phúc. 

Sở Y tế - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19 tỉnh đề nghị các Sở, ban, ngành đoàn, thể tỉnh, Bộ Chị huy Quân sự 

tỉnh, Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố và yêu cầu các đơn vị y tế trên 

địa bàn tỉnh thực hiện một số nội dung sau: 

1. Đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục chỉ đạo, thực hiện nghiêm Công 

điện số 1314/CĐ-TTg ngày 07/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ nhằm đảm bảo 

người dân có nhu cầu cần thiết, chính đáng được đưa đón về quê an toàn, chu đáo. 

2. Đề nghị các cơ quan, đơn vị chủ động theo dõi, giám sát người về từ các 

địa phương, khu vực có dịch COVID-19 vừa hết giãn cách, nhất là từ các địa 

phương có số ca mắc COVID-19 cao (như TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng 

Nai, Long An…). Phát huy tối đa vai trò của Tổ Covid cộng đồng, Tổ liên gia tự 

quản trong thực hiện nhiệm vụ trong công tác phòng, chống dịch bệnh COIVD-19 

HỎA TỐC 



2 

 

trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở kết quả điều tra dịch tễ áp dụng các biện pháp phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định. 

Thông báo đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 

thuộc thẩm quyền quản lý và toàn thể nhân dân trên địa bàn liên quan đến các địa 

điểm phát hiện 02 ca dương tính theo Thông báo khẩn số 06 ngày 15/10/2021 

của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ thực hiện khai báo y tế trực tuyến qua các ứng dụng 

Bluezone, Vietnam Health Declaration (VHD) và đồng thời khẩn trương liên hệ 

với cơ sở y tế/Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cấp xã nơi gần 

nhất để được hướng dẫn. 

3. Các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh: 

3.1. Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ, tiếp tục chủ động, tăng cường thực 

hiện đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định, đặc 

biệt là công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các cơ sở khám, chữa 

bệnh, đảm bảo tuân thủ tuyệt đối quy định của Bộ Y tế tại Quyết định số 

3088/QĐ-BYT ngày 16/7/2020, Quyết định số 4999/QĐ-BYT ngày 01/12/2020. 

3.2. Giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh: 

- Chỉ đạo, phối hợp, hướng dẫn Trung tâm Y tế các huyện thành phố thực 

hiện theo dõi, giám sát người về từ các địa phương, khu vực có dịch COVID-19 

và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định. 

- Thống kế số lượng người về từ các địa phương, khu vực có dịch COVID-

19 kể từ ngày 07/10/2021 đến nay và hàng ngày gửi thông tin về Cục Y tế dự 

phòng - Bộ Y tế trước 16h00 qua Email: pheocvn@gmail.com, điện thoại 

0975.951.185 (thực hiện theo quy định tại Mục 3, Văn bản số 8718/BYT-DP ngày 

15/10/2021 của Bộ Y tế) và báo cáo Sở Y tế theo quy định  

3.3. Giao Trung tâm Y tế các huyện, thành phố: 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, điều tra, 

truy vết và áp dung các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định 

đối với người trở về từ các khu vực, tỉnh, thành phố có dịch COVID-19 và liên 

quan đến Thông báo khẩn số 06 ngày 15/10/2021 của Sở Y tế Phú Thọ. 

- Thống kế số lượng người về từ các địa phương, khu vực có dịch COVID-

19 kể từ ngày 07/10/2021 đến nay và hàng ngày gửi thông tin về Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh để tổng hợp, báo cáo Bộ Y tế, Sở Y tế theo quy định. 

Sở Y tế - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19 tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (để b/c) 

- Như Kính gửi; 

- GĐ, các PGĐ Sở Y tế; 

- Các phòng CM thuộc Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVYD. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đặng Văn Hải 

mailto:pheocvn@gmail.com
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