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Thực hiện Công điện số 09/CĐ-UBND ngày 03/7/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống 

dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh; Sở Y tế yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị khẩn 

trương chỉ đạo thực hiện các nội dung sau: 

1. Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố tăng cường phối hợp với 

Công an và các ban ngành, đoàn thể địa phương để tăng cường giám sát, cách ly 

phù hợp đối với người đến/về địa phương mình từ vùng có dịch trong tỉnh và 

các địa phương khác; tăng cường quản lý, giám sát, theo dõi sức khỏe công dân 

thực hiện cách ly tại nhà/nơi lưu trú. Xử lý nghiêm đối với người vi phạm quy 

định phòng, chống dịch khi thực hiện cách ly tại nhà. Tiếp tục lấy mẫu xét 

nghiệm đối với người cách ly tại nhà theo hướng dẫn của Sở Y tế tại Công văn 

số 2365/SYT-NVY ngày 02/7/2021 và lấy xét nghiệm, chuyển cách ly tại cơ sở 

y tế ngay đối với các trường hợp cách ly tại nhà có các triệu chứng ho, sốt, khó 

thở, mất khứu giác, vị giác…  

2. Tăng cường thực hiện việc khai báo y tế, người đến cơ sở y tế để làm 

việc, liên hệ công tác hoặc khám, chữa bệnh cần phải thực hiện việc khai báo y 

tế bắt buộc. Tiếp tục thực hiện nghiêm việc sàng lọc, phân loại, phân luồng, 

kiểm soát triệt để người bệnh tới khám bệnh, chữa bệnh, người đi lại giữa các 

khoa, phòng để phòng, chống lây nhiễm trong bệnh viện. 

3. Các đơn vị tăng cường tự tập huấn, sẵn sàng phương án huy động tổng 

lực nhân viên y tế để tham gia lấy mẫu và xét nghiệm. Trung tâm Y tế tham mưu 

UBND các huyện, thị xã, thành phố để mua sắm bổ sung, sẵn sàng các trang 

thiết bị, phương tiện phòng hộ, thuốc, vật tư y tế, hóa chất khử khuẩn, trang 

phục phòng hộ, khẩu trang nhất là test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 để xét 

nghiệm trên diện rộng… theo phương châm “4 tại chổ”. 

4. Các cơ sở khám, chữa bệnh tiếp tục thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 

định kỳ cho nhân viên y tế. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cùng Trung tâm Y tế 

các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các doanh nghiệp, đơn vị, địa phương 

để thực hiện xét nghiệm định kỳ cho ít nhất 20% số người làm việc, trong đó ưu 

tiên cho các đối tượng nguy cơ cao. 

5. Các Trung tâm Y tế phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo địa 

phương: Rà soát các thí sinh có tham dự kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 

Quốc gia thuộc diện phải cách ly y tế để có kế hoạch tổ chức thi, đảm bảo quyền 



 

lợi cho các em; tiếp tục thực hiện xét nghiệm cho cán bộ Thanh tra thi, cán bộ 

coi thi và người làm nhiệm vụ tại các điểm thi; tổ chức phun khử khuẩn và bố trí 

cán bộ giám sát việc thực hiện 5K, cách ly y tế tại các địa điểm thi theo chỉ đạo 

của UBND tỉnh. 

 
 

Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- UBND các huyện, TX, TP (phối hợp); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, NVY. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

Nguyễn Văn Trung 
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