
UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

BAN CHỈ ĐẠO TỈNH 

PC DỊCH BỆNH COVID-19 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  /BCĐ-YT 

V/v Kiểm soát, giám sát phòng chống  

dịch COVID-19 tại các Chốt. 

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày        tháng       năm 2021 

 

 

Kính gửi: - Công an tỉnh; 

- Sở Giao thông Vận tải; 

- Trung tâm Kiểm soạt Bệnh tật tỉnh; 

- Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố. 
 

Thực hiện Công văn số 6006/UBND-VP ngày 31/5/2021 của Ủy ban Nhân 

dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp giám sát, phòng chống trên địa bàn 

tỉnh; Theo đó, Giao cho Công an tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Giao thông Vận 

tải, Sở Y tế, các ngành, đơn vị, địa phương liên quan đưa các trường hợp áp 

dụng cách ly tập trung đi cách ly tập trung theo quy định. 

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh đề nghị các đơn vị phối 

hợp thực hiện theo hướng dẫn sau: 

1. Đối với các trường hợp từ các địa phương khác về địa bàn tỉnh phải kiểm 

tra nghiêm ngặt, bắt buộc khai báo Y tế tại các Chốt.  

2. Trong trường hợp người dân đi từ các địa điểm theo các thông báo Khẩn 

và hướng dẫn giám sát cập nhật, có chỉ định cách ly tập trung, thực hiện theo 

hướng dẫn sau: 

- Đề nghị Tổ trưởng các chốt liên hệ ngay với Trung tâm Y tế tại địa 

phương để chuẩn bị xe đưa các trường hợp này về cách ly tập trung. 

- Tiến hành phun khử khuẩn phương tiện.  

3. Trong trường hợp người dân đi từ các địa điểm theo các thông báo Khẩn 

và hướng dẫn giám sát cập nhật, có chỉ định cách ly tại nhà, thực hiện theo 

hướng dẫn sau: 

- Nếu các trường hợp này cam kết về địa phương, khai báo y tế và thực 

hiện cách ly tại nhà theo quy định. Cho phép các trường hợp này đi về và thực 

hiện thông báo ngay với địa phương nơi ở để địa phương biết và theo dõi. 

- Nếu các trường hợp này không cam kết về địa phương, khai báo y tế và 

thực hiện cách ly tại nhà theo quy định. Đề nghị Sở Giao thông Vận tải bố trí xe 

đưa người về địa phương thực hiện cách ly tại nhà. 



4. Trong trường hợp, người đi từ địa phương khác về tỉnh không tuân thủ 

thực hiện nghiêm việc khai báo y tế và các hướng dẫn quy định, đề nghị không 

cho người và phương tiện vào tỉnh. 

5. Khai báo Y tế tại các chốt:  

- Tiếp tục triển khai nội dung hướng dẫn tại văn bản số 2215/SYT-NV 

ngày 07/05/2021 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh về đẩy mạnh khai báo 

y tế điện tử phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 bằng mã QR. 

- Lực lượng Y tế tại các chốt phải cập nhật thường xuyên các địa điểm, địa 

phương theo các thông báo Khẩn và hướng dẫn giám sát cập nhật hàng ngày để 

kịp thời kiểm soát, giám sát. 

- Tờ khai báo y tế đầy đủ thông tin và được lưu trữ cẩn thận để tiến hành 

truy vết khi cần. 

Đề nghị các đơn vị khẩn trương phối hợp thực hiện. Mọi vướng mắc, liên 

hệ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, số điện thoại: 0962.51.55.77 để được 

hướng dẫn giải quyết./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Đ/c Nguyễn Văn Thọ - CT UBND tỉnh 

Trưởng BCĐ (báo cáo); 

- Đ/c Trần Văn Tuấn – PCT UBND tỉnh 

Phó Trưởng BCĐ (báo cáo); 

- Thành viên BCĐ PCD COVID-19 tỉnh; 

- Các PGĐ Sở (để biết); 

- Lưu VT-NV. 
 

KT. TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO 

PHÓ BAN CHỈ ĐẠO 

 

 

 

 

 

Phạm Minh An 

(Giám đốc Sở Y tế) 

 

 
 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-06-03T11:52:40+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Phạm Minh An<anpm@soyte.baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Trung tâm CNTT và Truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu - Phone: 0254.3563658 - Fax:  0254.3563657 - Email: sotttt@baria-vungtau.gov.vn
	2021-06-03T14:00:37+0700
	UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
	Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu<soyte@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Trung tâm CNTT và Truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu - Phone: 0254.3563658 - Fax:  0254.3563657 - Email: sotttt@baria-vungtau.gov.vn
	2021-06-03T14:00:46+0700
	UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
	Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu<soyte@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Trung tâm CNTT và Truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu - Phone: 0254.3563658 - Fax:  0254.3563657 - Email: sotttt@baria-vungtau.gov.vn
	2021-06-03T14:00:51+0700
	UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
	Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu<soyte@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Trung tâm CNTT và Truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu - Phone: 0254.3563658 - Fax:  0254.3563657 - Email: sotttt@baria-vungtau.gov.vn
	2021-06-03T14:04:00+0700
	UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
	Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu<soyte@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




