
UBND TỈNH THÁI BÌNH 

BAN CHỈ ĐẠO PCD COVID-19 

 

Số:  38 /BCĐ-SYT 
V/v tăng cường công tác phòng chống dịch 

Covid-19, kiểm soát người vào tỉnh và tổ 

chức xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2.  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Thái Bình, ngày  09  tháng  7 năm 2021 

 

       Kính gửi:    

- Các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể chính trị xã hội;  

- - Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh;  

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

- Các đơn vị y tế trên địa bàn. 

Thực hiện Công điện 914/CĐ-TTg ngày 06/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ, 

Công văn số 5389/BYT-MT ngày 07/7/2021, Công văn 5015/BYT-MT ngày 

23/6/2021 của Bộ Y tế về việc khai báo y tế, cách ly y tế đối với người đến từ vùng 

đang có dịch, căn cứ tình hình dịch Covid-19 tại một số tỉnh, thành phố, nhất là một 

số tỉnh phía nam rất phức tạp, số ca mắc cao, nguy cơ dịch tiếp tục xâm nhập vào tỉnh 

là rất lớn. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19, Ban Chỉ đạo phòng, 

chống dịch COVID-19 tỉnh yêu cầu các địa phương, cơ quan, đơn vị theo chức năng, 

nhiệm vụ được giao, tăng cường triển khai thực hiện những nội dung sau: 

1. Đối với tất cả những người vào tỉnh Thái Bình đều phải khai báo y tế tại  

các chốt kiểm dịch (nếu có) và chính quyền hoặc cơ quan y tế địa phương nơi cư 

trú, lưu trú; khai báo trung thực, đầy đủ, kịp thời và chịu trách nhiệm về các thông 

tin khai báo. Việc phân loại, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, quản lý, 

cách ly các đối tượng nguy cơ theo hướng dẫn tại: Công văn số 932/SYT-NVY 

ngày 01/6/2021 của Sở Y tế về việc kiểm soát người ra, vào tỉnh Thái Bình trong 

phòng chống dịch Covid-19; Hướng dẫn số 590/HDLN ngày 01/6/2021 của liên 

ngành Công thương- Y tế- Giao thông vận tải và các quy định khác hiện hành của 

UBND tỉnh, BCĐ PCD tỉnh, Sở Y tế. 

2. UBND huyện, thành phố: chỉ đạo các đơn vị chức năng, Tổ Covid cộng 

đồng, Tổ tự quản tăng cường hơn nữa hoạt động kiểm tra, giám sát, phát hiện người 

từ tỉnh ngoài nhất là từ các ổ dịch phong tỏa, các vùng dịch về địa phương để kịp thời 

áp dụng các biện pháp phòng dịch, quản lý, cách ly phù hợp theo quy định; Chủ động 

phương án phòng chống dịch theo phương châm 4 tại chỗ. 

3. Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải: tiếp tục chỉ đạo siết chặt quản lý 

người vào tỉnh qua các chốt, ghi đầy đủ nhật ký hành trình và thông tin hành khách 

trên xe… Phối hợp triển khai thực hiện nội dung Công văn số 2856/UBND-

CTXDGT ngày 09/7/2021 của UBND tỉnh về hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn đối với 

hoạt động vận tải hàng hóa cho các tỉnh phía nam. 

4. Sở Công Thương, Ban Quản lý KKT và các KCN tỉnh, UBND các huyện, 

thành phố chỉ đạo các khu/cụm công nghiệp, các doanh nghiệp thực hiện nghiêm 

việc khai báo y tế, chủ động làm test nhanh Covid-19 đối với những tổ chức, cá 

nhân đi từ ngoài tỉnh đến doanh nghiệp liện hệ công tác và thường xuyên đánh giá, 

cập nhật bản đồ an toàn Covid-19 của cơ sở mình, chủ động xây dựng kế hoạch, tổ 

chức diễn tập và chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện PCD. 



5. Các cơ quan thông tin truyền thông trong tỉnh tăng cường hơn nữa hoạt 

động truyền thông về dịch Covid-19 cả về tần suất và thời gian để mọi người dân 

biết và đồng lòng, quyết tâm thực hiện công tác phòng chống dịch. 

6. Để đánh giá nguy cơ dịch Covid-19 trong cộng đồng, Sở Y tế đề nghị các 

ngành, địa phương phối hợp tổ chức lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 

cho các đối tượng trọng điểm như sau: 

a) Tất cả các địa phương tập trung rà soát, lập danh sách cụ thể, tổ chức lấy 

mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho các đối tượng nguy cơ về địa phương từ các 

tỉnh, thành phố trọng điểm đang có dịch trong cộng đồng tính từ ngày 01/7/2021 

đến nay gồm: tất cả những người từ TP Hồ Chí Minh, người từ các ổ dịch đang 

phong tỏa, các vùng dịch (màu vàng theo bản đồ cập nhật dịch hàng ngày). Trung 

tâm Y tế các huyện, thành phố chịu trách nhiệm tham mưu, tổ chức lấy mẫu bệnh 

phẩm chuyển Trung tâm KSBT thực hiện xét nghiệm. 

 b) Sở Giao thông vận tải chỉ đạo, lập danh sách, bố trí lịch xét nghiệm cho lái 

xe khách đường dài, xe khách liên tỉnh, xe vận chuyển hàng hóa, nông sản thực 

phẩm có ra vào các vùng dịch (dự kiến 1.000 mẫu). Trung tâm KSBT phối hợp tổ 

chức lấy mẫu và xét nghiệm. 

c) Sở Công thương phối hợp với Ban Chỉ đạo PCD huyện, thành phố chỉ 

đạo, tổ chức xét nghiệm xác xuất cho đối tượng nguy cơ tại một số chợ, siêu thị 

lớn (dự kiến 500 mẫu). Trung tâm KSBT chủ trì cùng Trung tâm y tế huyện, thành 

phố phối hợp tổ chức lấy mẫu và xét nghiệm. 

7. Ngành y tế tiếp tục chỉ đạo các đơn vị phối hợp cùng các ngành, địa 

phương duy trì, tăng cường các hoạt động giám sát, truy vết, cách ly, xử lý; lấy 

mẫu xét nghiệm cho các ca bệnh/nghi bệnh Covid-19, các đối tượng nguy cơ và 

phân cụ thể theo các nhóm đối tượng, gửi mẫu về Trung tâm KSBT xét nghiệm 

(chú ý các mẫu xét nghiệm sàng lọc thường kỳ ở cán bộ, bệnh nhân và người liên 

quan của các cơ sở y tế thì do các đơn vị tự tổ chức thực hiện); tập trung xử lý triệt 

để các ổ dịch đảm bảo đúng quy trình, quy định. Tổ chức kiểm tra, đánh giá tăng 

cường các hoạt động đảm bảo an toàn PCD trong các cơ sở y tế trong và ngoài 

công lập, các nhà thuốc trên toàn tỉnh. 

 Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh đề yêu cầu cơ quan, đơn vị 

khẩn trương chỉ đạo, tổ chức triển khai, thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- VP Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; 

- VP UBND tỉnh; 

- Thành viên BCĐ PCD tỉnh; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- Cổng thông tin điện tử Sở Y tế, CDC; 

- Lưu: VT, NVY.       

 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

Phạm Quang Hòa 

Giám đốc Sở Y tế 
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