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Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc 

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 ở một số tỉnh, 

thành trong cả nước; thực hiện Công điện số 583/CĐ-BYT ngày 02/5/2021 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế về việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch 

COVID-19; và 02 Công điện cùng ngày 05/5/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia 

phòng, chống dịch COVID-19: Công điện số 597/CĐ-BCĐ về việc thực hiện 

nghiêm các quy định về cách ly tập trung và quản lý sau khi kết thúc cách ly tập 

trung phòng, chống dịch COVID-19; Công điện số 600/CĐ-BCĐ về việc điều 

chỉnh thời gian cách ly tập trung, thời gian quản lý sau khi kết thúc cách ly tập 

trung và xét nghiệm phòng, chống dịch COVID-19, đồng thời thực hiện chỉ đạo 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh tại Công văn số 1648/UBND-

KGVX ngày 06/5/2021 về việc thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch 

bệnh COVID-19, Sở Y tế đề nghị Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc căn cứ chức 

năng, nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai thực hiện nghiêm các nội dung sau: 

1. Đảm bảo công tác y tế, công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cho 

cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 

ngày 23/5/2021, báo cáo hàng tuần công tác chuẩn bị về Sở Y tế (thực hiện nghiêm 

chỉ đạo của Sở Y tế tại Công văn số 896/SYT-NVY ngày 05/5/2021). 

2. Kiểm tra, đôn đốc việc tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung 

ương, của tỉnh, của Sở Y tế và tất cả các quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế. Mọi 

trường hợp lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, thiếu trách nhiệm, thực hiện không 

nghiêm các quy định, chỉ đạo về phòng, chống dịch phải được xác định trách nhiệm 

tập thể và cá nhân để xử lý nghiêm minh theo quy định của Đảng và pháp luật của 

Nhà nước. 

3. Không tổ chức các hoạt động tập trung đông người không cần thiết (các 

lễ hội, chợ đêm...); trường hợp tổ chức phải bảo đảm an toàn phòng, chống 

dịch; thực hiện nghiêm các biện pháp dự phòng theo đúng quy định, đặc biệt 

các đối tượng tham gia phải đeo khẩu trang; đồng thời, cơ quan, đơn vị chủ trì 

tổ chức sự kiện chịu trách nhiệm trước pháp luật về thực hiện nghiêm các yêu cầu, 

điều kiện quy định về bảo đảm an toàn phòng, chống dịch. 

4. Thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế, nhất là đeo khẩu trang bắt buộc 

tại nơi công cộng, tại các sự kiện có tập trung đông người, trên các phương tiện giao 

thông công cộng.  
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5. Siết chặt việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại các đơn vị, cơ 

sở trên địa bàn, đặc biệt tại các cơ sở y tế, trường học, cơ sở sản xuất, chợ, siêu thị, 

bến xe, các địa điểm công cộng tập trung đông người, trên các phương tiện giao 

thông công cộng, các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp; khu du lịch, khách sạn, 

cơ sở lưu trú, cơ sở thờ tự của tôn giáo và các sự kiện tập trung đông người... 

6. Giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật làm đầu mối phối hợp với các ngành, 

địa phương có liên quan tham mưu Sở Y tế triển khai thực hiện nghiêm các nội 

dung sau: 

- Thời gian cách ly tập trung, thời gian quản lý sau khi kết thúc cách ly tập 

trung và xét nghiệm phòng chống dịch COVID-9 thực hiện theo Khoản 2 Công điện 

số 600/CĐ-BCĐ ngày 05/5/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch 

COVID-19, cụ thể: 

+ Điều chỉnh thời gian cách ly tập trung đối với các trường hợp phải cách ly 

tập trung theo quy định từ ít nhất 14 ngày lên ít nhất 21 ngày liên tục tại khu cách ly 

tập trung kể từ ngày vào khu cách ly hoặc tiếp xúc lần cuối với người nhiễm SARS-

CoV-2 và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 ít nhất 3 lần vào ngày đầu, 

ngày thứ 14 và ngày thứ 20 trong thời gian cách ly tập trung. 

+ Điều chỉnh thời gian tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú từ 14 

ngày xuống còn 07 ngày sau khi kết thúc cách ly tập trung và tiến hành lấy mẫu xét 

nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ 7 (tính từ ngày kết thúc cách ly tập trung). 

- Chấn chỉnh việc tổ chức bàn giao, đưa đón và tiếp nhận người đã hoàn 

thành cách ly tập trung về nơi lưu trú theo quy định tại Công văn 425/CV-BCĐ 

ngày 19/01/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc 

hướng dẫn bàn giao, quản lý sau khi hoàn thành cách ly tập trung. Tăng cường chỉ 

đạo, kiểm tra giám sát, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm thực hiện cách ly 

tập trung, bàn giao sau kết thúc cách ly và quản lý sau cách ly tập trung tại nhà, nơi 

lưu trú và các văn bản liên quan khác về quản lý người xuất nhập cảnh. 

- Thực hiện nghiêm các quy định về quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung 

phòng, chống dịch COVID-19 theo yêu cầu tại Khoản 2 Công điện số 597/CĐ-

BCĐ ngày 05/5/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19. 

- Rà soát cơ sở vật chất tại các khu cách ly tập trung đảm bảo việc giám sát 

chặt chẽ người được cách ly theo đúng quy định. 

-  Chủ động cập nhật, hoàn chỉnh các phương án sẵn sàng đáp ứng mọi tình 

huống của dịch. 

- Căn cứ tình hình dịch bệnh và tình hình thực tế của tỉnh, tham mưu 

Giám đốc Sở Y tế trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét chỉ đạo dừng 

một số dịch vụ không thực sự cần thiết (karaoke, game…) có nguy cơ cao lây 

lan dịch COVID-19. 
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Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các 

nội dung nêu trên, hàng ngày báo cáo kết quả thực hiện về Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật. Giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật làm đầu mối, tổng hợp báo cáo Sở 

Y tế. Trong quá trình thực hiện, phát sinh khó khăn, vướng mắc, báo cáo Sở Y 

tế để có biện pháp xử lý kịp thời./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TT. Tỉnh ủy (b/c); 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Thành viên BCĐ Phòng chống dịch tỉnh (ph/h); 

- Giám đốc Sở Y tế; 

- Các Phó Giám đốc Sở Y tế;   

- Các Phòng thuộc Sở; 

- Công đoàn ngành; 

- Thanh tra Sở; 

- Phòng Y tế huyện, thị xã, thành phố; 

- Bệnh viện Trường Đại học Trà Vinh; 

- Bệnh viện Quân Dân Y; 

- Bệnh viện, Phòng khám đa khoa ngoài công lập; 

- Lưu: VT, NVY. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Kiên Sóc Kha 
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