
UBND TỈNH THÁI BÌNH 

SỞ Y TẾ 

 

Số:  1499 /SYT-NVY 

V/v  Hướng dẫn quản lý người đến, 

về tỉnh Thái Bình trong tình hình 

mới phòng chống dịch COVID-19 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Thái Bình, ngày  27  tháng 7 năm 2021 

         Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành, đơn vị, tổ chức, danh nghiệp; 

- Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện, thành phố; 

- Các Chốt Liên ngành Kiểm soát dịch Covid-19 của tỉnh; 

- Các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh. 

 

 Tình hình dịch bệnh Covid-19 đang tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp, khó 

lường, số lượng ca mắc hàng ngày tăng cao, nguy cơ dịch lây lan và bùng phát trên 

nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Hiện 19 tỉnh phía nam, Hà Nội và một số địa 

bàn của các tỉnh lân cận đã thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg. Để 

tăng cường công tác kiểm soát, phòng chống dịch bệnh Covid-19 nhằm hạn chế tối 

đa nguy cơ lây lan và bùng phát dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Thái Bình và thực hiện 

ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Chủ tịch UBND tỉnh tại thông báo 

số 46/TB-VP ngày 27/7/2021; Sở Y tế hướng dẫn thực hiện kiểm soát, quản lý 

người đến, về Tỉnh như sau:  

 1. Quy định chung đối với người đến, về tỉnh Thái Bình từ các tỉnh khác: 

Khi vào tỉnh phải có kết quả xét nghiệm virus SARS-CoV-2 âm tính trong thời hạn 

không quá 72 giờ kể từ khi có kết quả xét nghiệm. 

 Căn cứ vào vùng dịch tễ để thực hiện biện pháp phòng chống dịch theo quy 

định: cách ly y tế tập trung đối với người về từ tỉnh thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg, 

cách ly tại nhà đối với người về từ tỉnh thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg.  

 2. Một số trường hợp đặc biệt 

 2.1. Đối với Công chức, Viên chức, các lực lượng vũ trang được cử đi công 

tác tại các tỉnh đang thực hiện Chỉ thị 15, 16/CT-TTg   

a/ Các điều kiện phải đáp ứng: 

 - Phải có Quyết định cử đi công tác của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, ghi rõ 

số lượng người, tên, đơn vị tới làm việc, nội dung làm việc, thời gian làm việc, lịch 

trình công tác, địa điểm nghỉ ngơi - sinh hoạt.  

 - Thủ trưởng cơ quan, đơn vị; Người đi công tác, đi làm việc phải cam kết 

tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch và phải chịu trách nhiệm nếu để làm lây 

nhiễm dịch bệnh. 

 b/ Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch trong quá trình công 

tác và khi về tỉnh:  

 - Thực hiện nghiêm túc quy định 5K của Bộ Y tế. 

 - Tuân thủ theo đúng lịch trình công tác, nghỉ ngơi, sinh hoạt, không di 

chuyển đến các khu vực khác. 

 - Khi về tỉnh phải khai báo y tế tại địa phương nơi cư trú/lưu trú và nơi làm 

việc, tự theo dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày, hạn chế tiếp xúc, không tới nơi tập 



trung đông người, thực hiện xét nghiệm virus SARS-CoV-2 02 lần (vào ngày thứ 

3, ngày thứ 10 từ khi về) 

2.2. Đối với Chủ doanh nghiệp, chuyên gia, người lao động của Doanh 

nghiệp thực hiện nhiệm vụ tại các tỉnh đang thực hiện Chỉ thị 15, 16/CT-TTg  

 a/ Các điều kiện phải đáp ứng: 

 - Phải có Quyết định cử đi công tác, làm việc của Giám đốc doanh nghiệp, 

ghi rõ số lượng người, tên, đơn vị tới làm việc, nội dung làm việc, thời gian làm 

việc, lịch trình công tác, địa điểm nghỉ ngơi - sinh hoạt. (Phải có ý kiến đồng ý của 

Trưởng BQL KKT-KCN đối với doanh nghiệp thuộc quản lý của BQL KKT-KCN 

hoặc Chủ tịch UBND huyện, thành phố đối với doanh nghiệp nằm ngoài KKT-

KCN). 

 - Giám đốc doanh nghiệp; Người đi công tác, đi làm việc phải cam kết tuân 

thủ các biện pháp phòng chống dịch và phải chịu trách nhiệm nếu để làm lây 

nhiễm dịch bệnh. 

 - Khi ra - vào tỉnh phải có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 

trong thời hạn không quá 72 giờ kể từ khi có kết quả xét nghiệm. 

 b/ Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch trong quá trình công 

tác và khi về tỉnh:  

 - Thực hiện nghiêm túc quy định 5K của Bộ Y tế. 

 - Tuân thủ theo đúng lịch trình công tác, nghỉ ngơi, sinh hoạt, không di 

chuyển đến các khu vực khác. 

 - Khi về tỉnh phải khai báo y tế tại địa phương nơi cư trú/lưu trú và nơi làm 

việc, tự theo dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày, hạn chế tiếp xúc, không tới nơi tập 

trung đông người, thực hiện xét nghiệm virus SARS-CoV-2 02 lần (vào ngày thứ 

3, ngày thứ 10 từ khi về) 

 2.3. Đối với người từ các tỉnh đang thực hiện Chỉ thị 15, 16/CT-TTg về làm 

việc tại Thái Bình. 

 a/ Các điều kiện phải đáp ứng: 

 - Phải có Quyết định cử đi công tác của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, ghi rõ 

số lượng người, tên, đơn vị tới làm việc, nội dung làm việc, thời gian làm việc, lịch 

trình công tác, địa điểm nghỉ ngơi - sinh hoạt.  

 - Thủ trưởng cơ quan, đơn vị; Giám đốc doanh nghiệp; Người đến, về công 

tác, làm việc phải cam kết tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch và phải chịu 

trách nhiệm nếu để làm lây nhiễm dịch bệnh. 

 - Thông báo danh sách, lịch trình công tác cho UBND huyện/thành phố nơi 

đến công tác hoặc cơ quan chủ quản nơi đến công tác để được quản lý, giám sát. 

 - Khi vào tỉnh phải có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 

trong thời hạn không quá 72 giờ kể từ khi có kết quả xét nghiệm. 

 b/ Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch trong quá trình làm 

việc tại tỉnh Thái Bình: 

 - Thực hiện nghiêm túc quy định 5K của Bộ Y tế.  

 - Tuân thủ theo đúng lịch trình công tác, nghỉ ngơi, sinh hoạt, không di 

chuyển đến các khu vực khác, tự theo dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày, hạn chế 

tiếp xúc, không tập trung đông người, thực hiện xét nghiệm virus SARS-CoV-2 02 

lần (vào ngày thứ 3, ngày thứ 10 từ khi về tỉnh) 



 2.4. Trường hợp người bệnh xuất viện từ các bệnh viện thuộc các tỉnh đang 

thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg hoặc các trường hợp tới khám bệnh tại các tỉnh này 

khi về tỉnh 

a/ Các điều kiện phải đáp ứng 

- Có Giấy ra viện hoặc Sổ khám bệnh ngoại trú có dấu xác nhận của bệnh 

viện nơi khám chữa bệnh.   

- Khi đi và về tỉnh phải có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SASR-CoV-2 

trong thời hạn không quá 72 giờ kể từ khi có kết quả xét nghiệm. 

- Người bệnh và người nhà cam kết về việc tuân thủ các biện pháp phòng 

chống dịch.                           

b/ Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch 

- Khai báo y tế ngay với chính quyền địa phương nơi cư trú/lưu trú; cách ly 

tại nhà đủ 14 ngày và thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch. 

- Chính quyền địa phương ban hành quyết định cách ly tại nhà đối với các 

trường hợp này; quản lý, giám sát việc thực hiện cách ly tại nhà đối với các trường 

hợp này theo hướng dẫn tại Công văn 5599/BYT-MT ngày 14/7/2021 của Bộ Y tế. 

3. Một số trường hợp đặc biệt khác (người về thăm thân nhân, người và xe 

đưa người chết về mai táng...) do Chủ tịch UBND huyện, thành phố quyết định và 

chịu trách nhiệm về các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 

4. Đối với các lái xe chuyên dụng khi vận chuyển F0 điều trị khỏi và các 

trường hợp hoàn thành thời gian cách ly tập trung: phải được tập huấn các biện 

pháp phòng chống dịch khi vận chuyển và được Sở Y tế cấp chứng nhận. 

Yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc./. 

 
 Nơi nhận: 

- Như trên; 

- BCĐQG PCD; (để báo cáo) 

- Thường trực Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh; (để báo cáo) 

- Lãnh đạo UBND tỉnh; (để báo cáo) 

- Các thành viên BCĐ tỉnh; (Phối hợp) 

- Cổng thông tin điện tử- Sở TTTT; 

- Lưu VT, NVY. 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

Phạm Quang Hòa 
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