
Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành Tỉnh; 

- Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 Thực hiện Thông báo kết luận số 811-TB/TU ngày 06 tháng 11 năm 2021 

của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống 

dịch COVID-19 trên địa bàn Tỉnh trong tình hình mới;  

 Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên địa bàn Tỉnh, 

ghi nhận gần 200 ca mắc/ngày với nhiều ca trong cộng đồng tại các huyện, thành 

phố, Uỷ ban nhân dân Tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành Tỉnh, Uỷ ban nhân dân các 

huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung các nội dung sau: 

 1. Quán triệt và thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo của Ban Thường vụ 

Tỉnh uỷ tại Thông báo kết luận số 811-TB/TU ngày 06 tháng 11 năm 2021 về tiếp 

tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Tỉnh trong 

tình hình mới. 

 2. Quản lý người về từ các tỉnh, thành phố 

 2.1 Yêu cầu chung 

 - Người dân phải thực hiện khai báo y tế ngay tại chốt kiểm soát phòng, 

chống dịch COVID-19 trước khi vào địa bàn Tỉnh. Nếu có triệu chứng nghi ngờ 

mắc COVID-19 (sốt, ho, đau họng, khó thở, giảm hoặc mất vị giác, khứu giác…), 

thực hiện lấy mẫu xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2 (không thu phí). Sau khi thực 

hiện khai báo di chuyển về nhà, nơi lưu trú; thực hiện ngay việc khai báo với chính 

quyền địa phương và trạm y tế xã, phường, thị trấn nơi lưu trú (bảo đảm không 

quá 12 giờ từ lúc về nhà, nơi lưu trú). 

 - Thực hiện nghiêm quy định 5K và các quy định phòng, chống dịch hiện 

hành của Tỉnh. Các huyện, thành phố triển khai nghiêm việc theo dõi sức khỏe tại 

nơi lưu trú của người dân.  

2.2. Đối với người về từ các tỉnh, thành phố được xác định vùng dịch cấp 

1, cấp 21 : 

 - Người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh 

COVID-19 không quá 06 tháng: tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong 

thời gian 07 ngày (kể từ ngày về Tỉnh). Trạm y tế tuyến xã thực hiện xét nghiệm 

                                                
1 https://moh.gov.vn/tong-hop-danh-gia-cap-do-dich-tai-dia-phuong. 
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tầm soát định kỳ phòng, chống dịch COVID-19 (không thu phí) vào ngày 01 (xét 

nghiệm nhanh SARS-CoV-2); ngày 07, ngày 14 (xét nghiệm RT-PCR) bằng 

phương pháp gộp mẫu.  

- Người chưa tiêm vắc xin phòng COVID-19 hoặc đã tiêm chưa đủ liều: 

thực hiện xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2 ngay tại chốt kiểm soát dịch trước khi 

vào Tỉnh. Sau khi về nhà, nơi lưu trú, tự theo dõi sức khỏe trong thời gian 14 ngày. 

Trạm y tế tuyến xã thực hiện xét nghiệm tầm soát định kỳ phòng, chống dịch 

COVID-19 (không thu phí) vào ngày 07, ngày 14 (xét nghiệm RT-PCR) bằng 

phương pháp gộp mẫu. 

 2.3. Đối với người về từ các tỉnh, thành phố được xác định vùng dịch 
cấp 3, cấp 41 và các vùng cách ly y tế (phong tỏa)2  

 a) Khi vào địa bàn Tỉnh bảo đảo đảm các yêu cầu sau: 

 - Phải tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 hoặc tiêm 01 liều vắc xin 

phòng COVID-19 sau ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng hoặc đã khỏi bệnh 

COVID-19 không quá 06 tháng. 

 - Phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ 

trước thời điểm về Tỉnh (bằng phương pháp RT-PCR hoặc test nhanh kháng 

nguyên). Trường hợp chưa có kết quả xét nghiệm, nếu có nhu cầu về Tỉnh, phải 

tự nguyện thực hiện và tự trả phí xét nghiệm test nhanh kháng nguyên tại các chốt 

kiểm soát dịch. 

 b) Thực hiện giám sát y tế 

 - Người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 hoặc người đã khỏi bệnh 

COVID-19 phải tự theo dõi sức khoẻ tại nhà, nơi lưu trú trong 14 ngày kể từ ngày 

về Tỉnh và luôn thực hiện Thông điệp 5K; thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 

vào ngày 01, 07, 14 do người về Tỉnh tự chi trả; nếu có dấu hiệu bất thường về 

sức khỏe như ho, sốt, khó thở, đau rát họng, mất vị giác thì báo cho cơ quan y tế 

để theo dõi và xử lý theo quy định. 

 - Người chưa tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 thực hiện cách ly tại 

nhà, nơi lưu trú 14 ngày kể từ ngày về Tỉnh; tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 

07 ngày tiếp theo và luôn thực hiện Thông điệp 5K; thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 

vào ngày 01, 07, 14 do người về Tỉnh tự chi trả. 

 - Trường hợp không bảo đảm điều kiện phòng, chống COVID-19 để cách 

ly tại nhà, nơi lưu trú thì phải cách ly tập trung có thu phí. 

 - Trường hợp người về Tỉnh là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ chính sách, Uỷ 

ban nhân dân cấp xã xem xét, đề xuất cơ quan có thẩm quyền quyết định hỗ trợ. 

 - Trường hợp là người cao tuổi, người có bệnh nền, phụ nữ mang thai, người 

dưới 18 tuổi (trẻ em) thuộc diện cách ly phải thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú 

hoặc tại cơ sở y tế (nếu cần thiết) và có người chăm sóc cách ly cùng theo quy định. 

                                                
2 Sở Y tế cập nhật và công bố danh sách cụ thể tại địa chỉ: https://syt.dongthap.gov.vn/ 
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 2.4. Đối với đoàn công tác, lái xe vận chuyển hàng hóa, vận tải hành 

khách… về Tỉnh từ vùng dịch cấp 3, cấp 4, các vùng cách ly y tế (phong tỏa), 

các vùng dịch cấp 2 có số ca nhiễm cao, diễn biến phức tạp3:  

 a) Trường hợp về và lưu trú tại Tỉnh dưới 72 giờ phải bảo đảm các yêu cầu sau: 

 - Có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ khi 

đến Tỉnh (bằng phương pháp RT-PCR hoặc test nhanh kháng nguyên). Trường 

hợp chưa có kết quả xét nghiệm, nếu có nhu cầu vào thành phố, phải tự nguyện 

thực hiện tự trả phí xét nghiệm test nhanh kháng nguyên tại các chốt kiểm soát dịch.  

 - Đã tiêm ít nhất một mũi vắc xin phòng COVID-19. 

 - Di chuyển trên tuyến đường cố định theo kế hoạch công tác, vận chuyển; 

không dừng, đỗ tại địa phương có dịch khác. 

 b) Trường hợp về và lưu trú tại Tỉnh trên 72 giờ 

 Thực hiện theo quy định tại Mục 2.2 và Mục 2.3 

 3. Xét nghiệm tầm soát cộng đồng 

 Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố chủ động thực hiện xét nghiệm test 

nhanh kháng nguyên (gộp 2 hoặc 3) hoặc phương pháp RT-PCR (gộp 10) bảo 

đảm không để lây lan dịch COVID-19 tại khu vực lấy mẫu, đối với các trường 

hợp sau:  

 a) Xét nghiệm 100% trường hợp có một trong các biểu hiện triệu chứng 

sốt, ho, mệt mỏi, đau họng, mất vị giác và khứu giác, khó thở... tại cộng đồng. 

Nếu có kết quả dương tính thì xử lý như ổ dịch nhỏ. Thường xuyên kiểm tra, xác 

minh thông tin khai báo y tế của người dân trên địa bàn để kịp thời xét nghiệm 

các trường hợp khai báo y tế về triệu chứng. 

 b) Xét nghiệm tầm soát ngẫu nhiên, định kỳ do cơ sở y tế thực hiện: 

 - Các địa điểm có nguy cơ cao, tập trung đông người như cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh, chợ (bao gồm chợ đầu mối), bến xe, bến khách ngang sông, siêu thị.... 

và các địa điểm khác do Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố quyết định. 

 - Các đối tượng thuộc nhóm nguy cơ (các trường hợp di chuyển nhiều nơi, 

tiếp xúc nhiều người...) như: lái xe, phụ xe đường dài, liên tỉnh; người làm việc 

ngoài tỉnh về địa phương lưu trú, người lưu trú ngoài tỉnh về địa phương làm việc; 

tiểu thương tại các chợ, lái xe, người chạy xe mô tô chở khách (xe ôm), người 

giao hàng hóa (shipper), bán hàng rong, bán vé số dạo... và các đối tượng khác do 

Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố quyết định. Tần suất thực hiện bảo đảm 

30% nhóm đối tượng hằng tuần, tập trung vào đối tượng chưa tiêm vắc xin hoặc 

tiêm chưa đủ liều vắc xin phòng COVID-19. 

                                                

 
3 Sở Y tế cập nhật và công bố danh sách cụ thể tại địa chỉ: https://syt.dongthap.gov.vn/ 
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 4. Hoạt động của cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống 

 - Phải bảo đảm các yêu cầu theo chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân Tỉnh tại Công 

văn số 639/UBND-THVX ngày 03 tháng 11 năm 2021. Riêng, người trực tiếp bán 

hàng, các bộ phận kinh doanh, phục vụ phải tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19. 

Cơ sở phải đảm bảo khoảng cách, bàn cách bàn ít nhất 02 mét. Khách sử dụng 

dịch vụ tại chỗ phải tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh 

COVID-19 không quá 06 tháng.  

 - Các cấp, các ngành chức năng liên quan thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, 

áp dụng các biện pháp hành chính cần thiết đảm bào các cơ sở kinh doanh dịch 

vụ ăn, uống thực hiện nghiêm túc các quy định.  

 - Căn cứ tình hình thực tế, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố 

quyết định việc giới hạn thời gian kinh doanh trong ngày, áp dụng các biện pháp 

hành chính hoặc tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống 

công cộng trong vùng đang có dịch theo quy định tại Điều 15, Nghị định số 

101/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ. 

 5. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố huy động các lực lượng 

tại địa phương để đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho 

các đối tượng từ 18 tuổi trở lên (ưu tiên cho các đối tượng từ 50 tuổi trở lên). 

Trong đó:  

 - Lực lượng y tế thực hiện tiêm phòng COVID-19, bảo đảm an toàn, hiệu 

quả.  

 - Lực lượng khác (nòng cốt là công an, dân quân, phụ nữ, thanh niên, giáo 

viên, Tổ nhân dân tự quản...) phụ trách bảo đảm an ninh trật tự, hậu cần, cập nhật, 

đồng bộ hóa dữ liệu tiêm phòng COVID-19 để phục vụ xác thực dữ liệu. 

 - Thực hiện phân bổ, điều chỉnh số lượng vắc xin kịp thời, hợp lý, đảm bảo 

tiến độ và thực hiện tiêm ngay khi được phân bổ. 

 - Rà soát nhóm lao động của các nhà máy, xí nghiệp; lao động tại các công 

trình để tổ chức tiêm vắc xin kịp thời, hiệu quả; có biện pháp tiêm vắc xin hiệu 

quả hơn, không tập trung đông người, bảo đảm khoảng cách, tránh lây lan dịch 

COVID-19. 

 6. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và tăng cường công tác tuyên 

truyền, vận động người dân nâng cao ý thức tự giác chấp hành nghiêm các biện 

pháp phòng, chống dịch COVID-19, đặc biệt là thực hiện tốt biện pháp 5K. Chú 

trọng công tác tuyên truyền về các biện pháp chế tài khi không thực hiện đeo khẩu 

trang, giữ khoảng cách theo quy định ở các khu vực công cộng, đông người. 

 7. Ban Hỗ trợ sản xuất, kinh doanh và hoạt động doanh nghiệp Tỉnh: 
nâng cao hiệu quả hoạt động, phối hợp với các địa phương triển khai thực hiện 

hướng dẫn hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn; kịp thời đề xuất những 

khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện. 
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 8. Các Tiểu ban của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Tỉnh: 
nâng cao trách nhiệm trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, thông tin kịp thời về 

cấp độ dịch để các địa phương nắm, quản lý việc di chuyển của người dân trên 

địa bàn. 

 9. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: phối hợp với Uỷ ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội Tỉnh chăm lo, hỗ trợ kịp thời 

cho người dân có hoàn cảnh khó khăn do dịch COVID-19; xây dựng phương án 

hỗ trợ người dân Đồng Tháp trở lại các tỉnh, thành phố ngoài tỉnh sinh sống, học 

tập và làm việc./. 

Nơi nhận: TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
- Như trên; 

- Bí thư, Phó Bí thư TTTU;  

- Thường trực HĐND Tỉnh; 

- CT và các PCT/UBND Tỉnh; 

- UBMTTQVN, tổ chức CTXH Tỉnh;  

- Lãnh đạo VP/UBND Tỉnh; 

- Lưu: VT, THVX (Trung). 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

Đoàn Tấn Bửu 
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