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V/v Hướng dẫn giám sát, cách ly,  

chỉ định xét nghiệm đối với người từ địa 

phương khác về tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và 

những địa điểm trong các thông báo khẩn 

(cập nhật đến 15 giờ 30, 01/6/2021) 

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày      tháng  6  năm 2021 

 

 

Kính gửi:  

- Ban Chỉ đạo PCD COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố; 

- Công an tỉnh; 

- Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

- Báo Bà Rịa-Vũng Tàu; 

- Các Sở, ban, ngành; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế; 

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

- Trung tâm Y tế Vietsovpetro; 

- Các cơ quan, tổ chức và cơ sở Y tế tư nhân trên địa bàn tỉnh. 
 

  

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trong nước, 

nhằm đảm bảo kiểm soát chặt chẽ, phòng ngừa tối đa nguy cơ xâm nhập và lây 

nhiễm dịch bệnh tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trong tình hình hiện nay; 

Sở Y tế - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh triển khai 

công tác giám sát, cách ly, chỉ định xét nghiệm cho người từ vùng dịch COVID-

19 trong nước về tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, cụ thể như sau: 

1. Tất cả các sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh:  

 Triển khai đến toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong 

đơn vị mình và trong tất cả các đơn vị trực thuộc thẩm quyền quản lý; nếu từ các 

tỉnh, thành phố khác trở về tỉnh trong vòng 14 ngày qua phải thực hiện khai báo 

y tế nghiêm túc, trung thực: 

- Nếu về từ các tỉnh, thành phố đang có ổ dịch theo thông báo của Sở Y tế và 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (thông báo được cập nhật thường xuyên trên 

Trang Thông tin điện tử): thực hiện khai báo y tế, liên hệ thông báo ngay cho 

chính quyền và y tế địa phương để được hướng dẫn giám sát y tế, xét nghiệm kiểm 

tra theo hướng dẫn cụ thể của ngành y tế. 

- Nếu về từ các tỉnh, thành phố khác: thực hiện khai báo y tế qua cổng điện 

tử https://tokhaiyte.vn để phục vụ công tác giám sát khi cần thiết. 

HỎA TỐC 

https://tokhaiyte.vn/
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2. Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các huyện, thị xã, thành 

phố:  

- Khẩn trương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng, lực lượng địa 

phương, các tổ chức đoàn thể địa phương, các tổ “COVID cộng đồng” chủ động 

kiểm tra, vận động những người trở về tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu từ các tỉnh, thành 

phố khác trong vòng 14 ngày qua thực hiện khai báo y tế; liên hệ y tế địa phương 

để được hướng dẫn giám sát y tế, xét nghiệm kiểm tra nếu đi về từ vùng dịch. 

- Thực hiện nghiêm việc quản lý các trường hợp cách ly tại nhà, nơi lưu trú 

theo đúng hướng dẫn tại: Quyết định 879/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ Y tế 

về việc ban hành “Hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú phòng chống dịch 

COVID-19”, Công điện số 600/CĐ-BCĐ ngày 05/5/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc 

gia phòng chống dịch COVID-19 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. Đảm bảo giám sát đủ 07 ngày đối với người sau khi hoàn thành 

cách ly tập trung.  

- Kiện toàn, kích hoạt lại các tổ, đội “COVID cộng đồng” giám sát cách ly, 

theo dõi sức khỏe người dân tại cộng đồng, giao trách nhiệm phụ trách các hộ dân 

trên địa bàn, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bảo đảm 

phát hiện sớm các trường hợp từ vùng dịch COVID-19 trong nước đến địa 

phương. 

3. Công an tỉnh: 

- Chỉ đạo Công an địa phương và các lực lượng liên quan chủ động kiểm 

tra, vận động những người trở về tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu từ các tỉnh, thành phố 

khác trong vòng 14 ngày qua thực hiện khai báo y tế; liên hệ y tế địa phương để 

được hướng dẫn giám sát y tế, xét nghiệm kiểm tra nếu đi về từ vùng dịch. 

- Phối hợp với ngành Y tế trong việc tổ chức tiếp nhận, bàn giao người 

thuộc đối tượng cách ly tập trung cho các cơ sở cách ly tập trung theo quy định. 

- Xử lý nghiêm các trường hợp không thực hiện khai báo y tế hoặc khai báo 

y tế không đúng sự thật. 

4. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình 

tỉnh BRT, Báo Bà Rịa-Vũng Tàu: 

- Tăng cường tuyên truyền công tác giám sát, cách ly, chỉ định xét nghiệm 

cho người từ vùng dịch COVID-19 trong nước đến tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để nhân 

dân trên địa bàn tỉnh được biết và phối hợp triển khai thực hiện. 

- Đồng thời, khuyến cáo người dân đề cao cảnh giác, nâng cao nhận thức 
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của nhân dân trong việc chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch 

COVID-19; phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi người dân trong công tác bảo 

vệ, nâng cao sức khỏe của bản thân và cộng đồng, thực hiện việc đeo khẩu trang 

nơi công cộng, hạn chế tập trung đông người; cung cấp thông tin kịp thời, chính 

xác để người dân chủ động vận động người thân các tỉnh, thành đang có ca bệnh 

giám sát và địa phương đang có dịch thực hiện khai báo với các cơ quan chức 

năng.  

- Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để người 

dân được biết, hiểu rõ và thực hiện việc khai báo y tế bằng QR-Code khi đi/đến 

các địa điểm công cộng thông qua các phần mềm ứng dụng: “Tờ khai y tế”, 

“Vietnam Health Declaration”, “Bluezone”, “NCOVI” trên điện thoại di động 

thông minh theo quy định của Bộ Y tế, cần nhấn mạnh mỗi người dân là một nhân 

tố quan trọng góp phần không nhỏ trong công cuộc chung tay đẩy lùi dịch bệnh 

COVID-19 (Hướng dẫn khai báo y tế bằng QR-Code được triển khai tại Văn bản 

số 2215/BCĐ-YT ngày 07/05/2021 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-

19 tỉnh). 

- Tiếp tục theo dõi, nắm bắt chặt chẽ thông tin, dư luận xã hội để kịp thời 

có giải pháp đấu tranh phản bác đối với các thông tin xuyên tạc, sai sự thật liên 

quan đến công tác phòng, chống dịch, gây hoang mang trong dư luận, người dân. 

5. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh: 

- Thường xuyên cập nhật, căn cứ tình hình thực tế, bám sát các hướng dẫn, 

chỉ đạo khẩn mới nhất, cập nhật thường xuyên các quy trình, quy định cách ly, xét 

nghiệm, giám sát y tế đối với người đang được cách ly, sắp hoàn thành cách ly và 

người đã hoàn thành cách ly về từ địa phương khác để thực hiện và có hướng dẫn 

kịp thời; Đồng thời, khi nhận được thông tin truy vết khẩn liên quan đến các ca 

nhiễm/nghi nhiễm SARS-CoV-2 từ Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật các 

tỉnh/thành phố khác, tiến hành thông báo ngay cho TTYT các huyện, thị xã, thành 

phố triển khai tiến hành truy vết ngay. 

- Hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện công tác giám sát, cách ly, 

chỉ định xét nghiệm cho người từ vùng dịch COVID-19 trong nước đến tỉnh Bà 

Rịa-Vũng Tàu theo các phụ lục đính kèm 

- Giám sát việc tổ chức khai báo y tế, cách ly tập trung, cách ly tại nhà, theo 

dõi sức khỏe và tổ chức lấy mẫu xét nghiệm và xét nghiệm. 
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- Tổ chức tiếp nhận, bàn giao người hoàn thành cách ly theo quy định tại 

Công văn số 425/CV-BCĐ ngày 19/01/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về việc 

hướng dẫn bàn giao, quản lý sau khi hoàn thành cách ly tập trung1. 

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

- Thực hiện công tác giám sát, cách ly, chỉ định xét nghiệm cho người từ vùng 

dịch COVID-19 trong nước đến tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu theo đúng hướng dẫn tại 

các phụ lục đính kèm. 

- Tiến hành truy vết “thần tốc”, kịp thời và khẩn trương ngay khi nhận được 

thông tin truy vết khẩn liên quan đến các ca nhiễm/nghi nhiễm SARS-CoV-2 từ 

Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật các tỉnh/thành phố khác. 

- Phối hợp với các đơn vị triển khai khai báo y tế tại các đơn vị đóng trên địa 

bàn và các khu dân cư. Khi có trường hợp thuộc các đối tượng cách ly tập trung, 

tổ chức tiếp nhận và làm thủ tục bàn giao người thuộc đối tượng cách ly tập trung 

cho các cơ sở cách ly tập trung theo quy định. 

- Tổ chức triển khai, giám sát và thực hiện chặt chẽ các thủ tục cách ly tại nhà 

theo đúng quy định tại Quyết định  

- Thực hiện lấy mẫu xét nghiệm cho những trường hợp có chỉ định xét nghiệm 

nhưng không phải cách ly tập trung. 

- Báo cáo số liệu khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm, số cách ly tại nhà, số theo 

dõi tại nhà về Trung tâm kiểm soát bệnh tật và Sở Y tế tỉnh trước 09 giờ hàng ngày. 

7. Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế, Trung tâm Y tế Vietsovpetro và các cơ 

sở y tế tư nhân trên địa bàn tỉnh: 

- Yêu cầu tất cả nhân viên, người đến đơn vị y tế, bệnh viện, cơ sở khám chữa 

bệnh phải thực hiện khai báo y tế qua cổng điện tử https://tokhaiyte.vn  

- Triển khai và thông báo tại đơn vị các hướng dẫn giám sát, cách ly, chỉ định 

xét nghiệm cho người từ vùng dịch COVID-19 trong nước đến tỉnh Bà Rịa-Vũng 

Tàu. 

  

 
1 Nội dung đã được triển khai tại các văn bản: 

- Văn bản số 343/BCĐ-YT ngày 20/01/2021 của Ban Chỉ đạo PCD COVID-19 tỉnh V/v Thực hiện bàn giao, quản 

lý sau khi hoàn thành cách ly tập trung; 

- Văn bản số 701/BCĐ-YT ngày 09/02/2021 của Ban Chỉ đạo PCD COVID-19 tỉnh V/v Chấn chỉnh công tác thực 

hiện bàn giao, quản lý sau khi hoàn thành cách ly tập trung; 

- Văn bản số 2188/BCĐ-YT ngày 06/05/2021 của của Ban Chỉ đạo PCD COVID-19 tỉnh V/v 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. 

https://tokhaiyte.vn/
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8. Phòng Y tế các huyện, thị xã, thành phố: 

- Triển khai các nội dung công văn này đến các bệnh viện, phòng khám đa khoa 

tư nhân trên địa bàn quản lý. 

- Tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện và công tác phòng, chống 

dịch COVID-19 tại các cơ sở y tế tư nhân thuộc thẩm quyền quản lý. 

Sở Y tế, Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-

19 tỉnh, kính đề nghị các BCĐ phòng chống dịch COVID-19 các huyện, thị xã, 

thành phố, các đơn vị trực thuộc Sở, Trung tâm Y tế Vietsovpetro và các cơ sở y 

tế tư nhân trên địa bàn tỉnh khẩn trương chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện./. 

  Đính kèm các phụ lục: 

- Phụ lục 01: Hướng dẫn chỉ định cách ly, giám sát sức khoẻ và xét nghiệm. 

- Phụ lục 02: Hướng dẫn chỉ định cách ly, xét nghiệm đối với người từ địa 

phương có ca bệnh/nghi mắc/đang thực hiện cách ly/giãn cách xã hội hoặc có 

lịch sử hành trình tại các thông báo khẩn/địa điểm/phương tiện di chuyển công 

cộng đang được giám sát/truy vết đến/về tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 

(Cập nhật đến 15 giờ 30, ngày 01/6/2021) 

 

 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Ông Nguyễn Văn Thọ (báo cáo); 

- Ông Trần Văn Tuấn (báo cáo); 

- VP UBND tỉnh; 

- Thành viên BCD PCD COVID-19 tỉnh; 

- Các đơn vị trực thuộc ngành Y tế; 

- VPS; KHTC; 

- Website SYT; CDC; 

- Lưu VT-NV. 
 

KT. TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO 

PHÓ BAN CHỈ ĐẠO 

 

 

 

 

 
 

 

Phạm Minh An 

(Giám đốc Sở Y tế) 

 
 



Phụ lục 01 

Hướng dẫn Chỉ định cách ly, giám sát sức khoẻ và xét nghiệm(*) 
 

Đối tượng Hình thức 
Chỉ định xét nghiệm  

phết mũi họng 

Tiếp xúc gần với bệnh nhân 

COVID-19 xác định 

Cách ly tập trung 21 ngày kể từ 

ngày vào khu cách ly ** 

Xét nghiệm ít nhất 3 lần vào ngày 

đầu, ngày thứ 14 và ngày thứ 20 

trong thời gian cách ly tập trung. 

Từng đi, đến, về từ các địa 

phương đang thực hiện giãn 

cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-

TTg 

Cách ly tập trung 21 ngày kể từ 

ngày vào khu cách ly ** 

Xét nghiệm ít nhất 3 lần vào ngày 

đầu, ngày thứ 14 và ngày thứ 20 

trong thời gian cách ly tập trung. 

Từng đi, đến, về từ các ổ dịch 

đang hoạt động (nhưng không 

phải tiếp xúc gần) hoặc từng đi 

qua các địa điểm Bộ Y tế thông 

báo hoặc các địa phương đang 

giãn cách xã hội theo Chỉ thị 

15/CT-TTg 

Cách ly tại nhà 14 ngày  

+ Xét nghiệm giám sát 02 lần vào 

ngày 01 và ngày 14; 

+ Hoặc khi có triệu chứng nghi ngờ 

trong thời gian cách ly. 

Từng đi, đến, về từ các địa 

phương bị phong toả, các ổ dịch 

đang hoạt động, các địa điểm 

Bộ Y tế thông báo nhưng khi 

khai báo đã hơn 14 ngày 

Tự theo dõi sức khoẻ 14 ngày 

Xét nghiệm nếu xuất hiện triệu 

chứng nghi ngờ hoặc khi có chỉ 

định địa danh thông báo cụ thể của 

Bộ Y tế. 

(*) Danh sách các địa phương giám sát theo cập nhật hàng ngày của trên cổng thông tin 

của Bộ Y tế và các tỉnh, thành phố có dịch. 

(**) Công điện số 600/CĐ-BCĐ ngày 05/5/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống 

dịch COVID-19. 



Phụ lục 02 

Hướng dẫn chỉ định cách ly, xét nghiệm đối với người từ địa phương có ca bệnh/nghi mắc/đang thực hiện cách ly/giãn cách 

xã hội hoặc có lịch sử hành trình tại các thông báo khẩn/địa điểm/phương tiện di chuyển công cộng  

đang được giám sát/truy vết đến/về tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 

(Cập nhật đến 15 giờ 30, ngày 01/6/2021) 

 

Tỉnh/ 

Thành phố 

Quận/ 

Huyện/ 

Thành phố/ 

Thị xã 

Xã/Phường/ 

Thị trấn 

Thôn/Xóm, 

Đội/Tổ dân phố/ 

Ấp/Khóm/Địa điểm 

Thời điểm bắt đầu 

giám sát2 

Chỉ định cách ly 

(Cách ly tập trung3 

hoặc  

Cách ly tại nhà4) 

Xét nghiệm 

Bình Thuận H. Tánh Linh Xã Đồng Kho 

- Trung tâm Thánh Mẫu Tà Pao (Đức mẹ Tà 

Pao) 
- Từ 24-29/5/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

- Quán Châu Đốc (cách cổng Thánh mẫu Đức 

mẹ Tà Pao khoảng 50m) 
- Từ 24-29/5/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

Bình Dương 

Thuận An 

Bình Chuẩn 

- Chợ Bình Chuẩn - Từ 15-27/5/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

- Văn phòng Khu phố Bình Quới B, từ 8g00-

10g00 
- Từ 23/5/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

Vĩnh Phú 
- Công ty cấp thoát nước Thuận An, từ 6g00-

13g00 
- Từ 15-27/5/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

Thuận Giao 

- Nhà hàng DA Huma (Siêu thị Aeon Bình 

Dương) sáng 24/5, tối 25/5, ngày 26/5, sáng 

27/5 

- Từ 24-27/5/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

Thủ Dầu Một P. Hiệp Thành 

- Công ty TNHH CJ VINA chi nhánh Bình 

Dương (số 12 đường 17, Khu dân cư Hiệp 

Thành 3) 

- Từ 10/5/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

Lạng Sơn H. Hữu Lũng * * - Từ 17/5/2021 Cách ly tập trung Theo quy định 

Tuyên Quang H. Chiêm Hóa Xã Yên Nguyên - Thôn Hợp Long 1 - Từ 11/5/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

 
2 Thời điểm bắt đầu giám sát khi địa phương phát hiện có ca bệnh: 

+ Nếu thời gian khai báo >21 ngày đối với chỉ định “Cách ly tập trung”  → Thực hiện Theo dõi sức khỏe tại nhà 07 ngày theo quy định, thực hiện lấy mẫu xét nghiệm vào ngày thứ 07. 

+ Nếu thời gian khai báo >14 ngày đối với chỉ định “Cách ly tại nhà”  → Thực hiện Theo dõi sức khỏe tại nhà 07 ngày theo quy định. 
3 Cách ly tập trung theo hướng dẫn tại Quyết định số 878/QĐ-BYT ngày 12/03/2020 của Bộ Y tế về việc Hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19. 
4 Cách ly tại nhà theo hướng dẫn tại Quyết định số 879/QĐ-BYT ngày 12/03/2020 của Bộ Y tế về việc Hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú phòng chống dịch COVID-19. 
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Tỉnh/ 

Thành phố 

Quận/ 

Huyện/ 

Thành phố/ 

Thị xã 

Xã/Phường/ 

Thị trấn 

Thôn/Xóm, 

Đội/Tổ dân phố/ 

Ấp/Khóm/Địa điểm 

Thời điểm bắt đầu 

giám sát2 

Chỉ định cách ly 

(Cách ly tập trung3 

hoặc  

Cách ly tại nhà4) 

Xét nghiệm 

Nam Định H. Ý Yên 

Xã Yên Thắng 
- Các hộ dân từ Cầu Tống đến giáp ngân hàng 

Agribank chi nhánh Nam Ý Yên 
- Từ 05/5/2021 Cách ly tập trung Theo quy định 

Xã Yên Cường 

- Khu dân cư thôn Trung Cường: bắt đầu từ hộ 

ông Nguyễn Văn Huyên đến hộ ông Hoàng Bá 

Thật  

- Từ 05/5/2021 Cách ly tập trung Theo quy định 

Điện Biên Tp. Điện Biên Phường Him Lam 

- Quán Bánh bao đối diện Khách sạn Mường 

Thanh từ 6h30-6h45  
- Từ 18/5/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

Quán hoa quả Vượng Phát, từ 17h10 đến 17h30  - Từ 16/5/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

 Quán bánh rán (gần Ngã ba đường mới) từ 

6h45-7h10 
- Từ 9/5/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

Bắc Giang 

Tp. Bắc Giang 

Phường Dĩ Kế * - Từ 03/5/2021 Cách ly tập trung Theo quy định 

Xã Song Khê * - Từ 17/5/2021 Cách ly tập trung Theo quy định 

Phường Đa Mai * - Từ 08/5/2021 Cách ly tập trung Theo quy định 

H. Lục Nam * * - Từ 03/5/2021 Cách ly tập trung Theo quy định 

H. Lạng Giang * * - Từ 03/5/2021 Cách ly tập trung Theo quy định 

H. Việt Yên * * - Từ 03/5/2021 Cách ly tập trung Theo quy định 

H. Yên Dũng * * - Từ 11/5/2021 Cách ly tập trung Theo quy định 

H. Yên Thế * * - Từ 03/5/2021 Cách ly tập trung Theo quy định 

Hải Phòng Q. Hồng Bàng 
Phường Hoàng 

Văn Thụ 

- Ngân hàng Techcombank chi nhánh Lý Tự 

Trọng, từ 14g15-15g00 
- Từ 11/5/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 
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Tỉnh/ 

Thành phố 

Quận/ 

Huyện/ 

Thành phố/ 

Thị xã 

Xã/Phường/ 

Thị trấn 

Thôn/Xóm, 

Đội/Tổ dân phố/ 

Ấp/Khóm/Địa điểm 

Thời điểm bắt đầu 

giám sát2 

Chỉ định cách ly 

(Cách ly tập trung3 

hoặc  

Cách ly tại nhà4) 

Xét nghiệm 

Q. Lê Chân An Biên - Trường THPT Ngô Quyền, Số 2 Mê Linh - Từ 03-08/5/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

Thanh Hóa 
Thị xã Bỉm 

Sơn 
Bắc Sơn 

- Trạm dừng chân Nam Sơn, địa chỉ số nhà 52, 

đường Bà Triệu, khu phố 6 trong thời gian từ 

11h06-11h15  

- Từ 19/5/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

Bắc Ninh 

Tp. Bắc Ninh * * - Từ 08/5/2021 Cách ly tập trung Theo quy định 

H. Quế Võ * * - Từ 12/5/2021 Cách ly tập trung Theo quy định 

H. Yên Phong 
* * - Từ 15/5/2021 Cách ly tập trung Theo quy định 

Xã Đông Phong - Siêu thị Vinmart từ 8h45-09h05 - Từ 11/5/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

H. Thuận 

Thành 
* * - Từ 27/4/2021 Cách ly tập trung Theo quy định 

Hải Dương Tp. Hải Dương 

Trần Phú * - Từ 14/5/2021 Cách ly tập trung Theo quy định 

Lê Thanh Nghị * - Từ 14/5/2021 Cách ly tập trung Theo quy định 

Hải Tân * - Từ 14/5/2021 Cách ly tập trung Theo quy định 

Nguyễn Trãi * - Từ 14/5/2021 Cách ly tập trung Theo quy định 

Trầm Hưng Đạo * - Từ 14/5/2021 Cách ly tập trung Theo quy định 

Phạm Ngũ Lão * - Từ 14/5/2021 Cách ly tập trung Theo quy định 

Quang Trung * - Từ 14/5/2021 Cách ly tập trung Theo quy định 

Thanh Bình * - Từ 14/5/2021 Cách ly tập trung Theo quy định 
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Tỉnh/ 

Thành phố 

Quận/ 

Huyện/ 

Thành phố/ 

Thị xã 

Xã/Phường/ 

Thị trấn 

Thôn/Xóm, 

Đội/Tổ dân phố/ 

Ấp/Khóm/Địa điểm 

Thời điểm bắt đầu 

giám sát2 

Chỉ định cách ly 

(Cách ly tập trung3 

hoặc  

Cách ly tại nhà4) 

Xét nghiệm 

Tân Bình * - Từ 14/5/2021 Cách ly tập trung Theo quy định 

Ngọc Châu * - Từ 14/5/2021 Cách ly tập trung Theo quy định 

Nhị Châu - Chùa Nhị Châu từ 17h00 - Từ 15/5/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

Hà Nam H. Lý Nhân 

Xã Đạo Lý * - Từ 22/4/2021 Cách ly tập trung Theo quy định 

Xã Công Lý * - Từ 13/5/2021 Cách ly tập trung Theo quy định 

Xã Bắc Lý * - Từ 22/4/2021 Cách ly tập trung Theo quy định 

Hưng Yên 

H. Phù Cừ Xã Tiên Tiến - Thôn Hoàng Xá - Từ 29/4/2021 Cách ly tập trung Theo quy định 

Tx. Mỹ Hào * * - Từ 28/4/2021 Cách ly tập trung Theo quy định 

Thái Nguyên H. Phú Bình Xã Dương Thành 

- Phẩm 1 - Từ 16/5/2021 Cách ly tập trung Theo quy định 

- Phẩm 2 
- Từ 16/5/2021 Cách ly tập trung Theo quy định 

- Phẩm 3 
- Từ 16/5/2021 Cách ly tập trung Theo quy định 

- Phẩm 4 
- Từ 16/5/2021 Cách ly tập trung Theo quy định 

- Xóm Giàng - Từ 16/5/2021 Cách ly tập trung Theo quy định 

Quảng Trị H. Hướng Hóa Xã Húc - Thôn Ván Ri - Từ 04/5/2021 Cách ly tập trung Theo quy định 
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Tỉnh/ 

Thành phố 

Quận/ 

Huyện/ 

Thành phố/ 

Thị xã 

Xã/Phường/ 

Thị trấn 

Thôn/Xóm, 

Đội/Tổ dân phố/ 

Ấp/Khóm/Địa điểm 

Thời điểm bắt đầu 

giám sát2 

Chỉ định cách ly 

(Cách ly tập trung3 

hoặc  

Cách ly tại nhà4) 

Xét nghiệm 

Vĩnh Phúc Tp. Phúc Yên 
Phường Phúc 

Thắng 
- Quán bar SUNNY (Khu đô thị Đồng Sơn) 

- Từ 23/4-

15/5/2021 
Cách ly tập trung Theo quy định 

Đà Nẵng 

Q. Hải Châu 

P. Bình Hiên - Khách sạn Phú An (đường 2/9) - Từ 29/4/2021 Cách ly tập trung Theo quy định 

Nam Dương 
- Thẩm mỹ Quốc tế Amida (222 Phan Châu 

Trinh) 
- Từ 02/5/2021 Cách ly tập trung Theo quy định 

Q. Sơn Trà 
Phường An Hải 

Bắc 

- Khu công nghiệp An Đồn - Từ 07/5/2021 Cách ly tập trung Theo quy định 

- TTYT Sơn Trà, từ 09g00-17g00  - Từ 10/5/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

Q. Liên Chiểu 
Phường Hòa 

Minh 

- Quán bún bò, mỳ Quảng (bà P.T.V) tại ngã tư 

Đặng Minh Khiêm – Đặng Huy Tá 
- Từ 02-14/5/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

Q. Ngũ Hành 

Sơn 
Bắc Mỹ Phú 

- Khách sạn Mường Thanh (Số 270 Võ Nguyên 

Giáp) 
- Từ 27-29/4/2021 Cách ly tập trung Theo quy định 

Hà Nội 

Q. Hà Đông Mỗ Lao 

- Tầng 16 tòa C, chung cư Hồ Gươm Plaza - Từ 11/5/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

- Tầng 30 Toà CT7, chung cư Booyoung - Từ 11/5/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

Q. Hai Bà 

Trưng 
Đồng Tâm 

- Quán café AHA (59 Lê Thanh Nghị) từ 19h00 - Từ 14/5/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

- Quán Gà Mạnh Hoạch (171 Lê Thanh Nghị) 

từ 20h00 
- Từ 17/5/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

- Quán Net (số 3, ngõ 121, Lê Thanh Nghị)  - Từ 09-22/5/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 
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Tỉnh/ 

Thành phố 

Quận/ 

Huyện/ 

Thành phố/ 

Thị xã 

Xã/Phường/ 

Thị trấn 

Thôn/Xóm, 

Đội/Tổ dân phố/ 

Ấp/Khóm/Địa điểm 

Thời điểm bắt đầu 

giám sát2 

Chỉ định cách ly 

(Cách ly tập trung3 

hoặc  

Cách ly tại nhà4) 

Xét nghiệm 

- Quán Café (số 127, Lê Thanh Nghị)  - Từ 09-22/5/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

- Highland coffee (số 127 Lò Đúc) từ 12h30-

13h30 
- Từ 20/5/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

Đống Mác - Tổng cục Thuế (123 Lò Đúc)  - Từ 10-22/5/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

- 
- Lẩu bò Thanh Hà (Lạc Trung) từ 18h30-

20h00 
- Từ 22/5/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

Q. Đống Đa P. Nam Đồng 
- Tầng 7, chung cư 187, phố Nguyễn Lương 

Bằng  
- Từ 08/5/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

Q. Bắc từ 

Liêm 

Đông Ngạc  - Tòa nhà N02 chung cư Ecohome 3  - Từ 11/5/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

Phú Diễn - Tầng 23, block R4A, tòa R4, Goldmark City - Từ 20/5/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

H. Gia Lâm 

Xã Đa Tốn 
- Tòa nhà S2.02 khu đô thị Vinhomes Ocean 

Park 
- Từ 18/5/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

Đặng Xá 

- Quán phở Cường (733 Nguyễn Đức Thuận, 

Tổ dân phố số 3), từ 05g00-06g00 sáng 
- Từ 01/5/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

- Tầng 5, tòa D5, KĐT Đặng Xá - Từ 06/5/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

Q. Cầu Giấy P. Trung Hòa - Big C Thăng Long từ 15-17h30 - Từ 22/5/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

H. Đông Anh Xã Kim Chung * - Từ 03/5/2021 Cách ly tập trung Theo quy định 
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Tỉnh/ 

Thành phố 

Quận/ 

Huyện/ 

Thành phố/ 

Thị xã 

Xã/Phường/ 

Thị trấn 

Thôn/Xóm, 

Đội/Tổ dân phố/ 

Ấp/Khóm/Địa điểm 

Thời điểm bắt đầu 

giám sát2 

Chỉ định cách ly 

(Cách ly tập trung3 

hoặc  

Cách ly tại nhà4) 

Xét nghiệm 

- Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương - cơ sở Đông 

Anh 
- Từ 14/4/2021 Cách ly tập trung Theo quy định 

Q. Hoàng Mai 

Phường Mai 

Động 
- Tòa nhà Park 9, Khu đô thị Times City - Từ 19/5/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

P. Hoàng Văn 

Thụ 
- Đăng kiểm ô tô (gần đền Lừ) sáng - Từ 22/5/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

P. Trần Phú 
- Tòa A, phân khu The Zen, KĐT Gamuda 

Gardens 
- Từ 21/5/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

- - Công ty SUNLED (số 96, D6, KĐT Đại Kim) - Từ 09/5/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

Q. Thanh 

Xuân 

Phường Nhân 

Chính 

- Tòa nhà 17T4 khu đô thị Trung Hòa-Nhân 

Chính 
- Từ 20/5/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

- Tòa nhà Central Point (27 Lê Văn Lương) - Từ 09/5/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

P. Khương Trung - Tòa CT1-2 N2 chung cư 183 Hoàng Văn Thái - Từ 21/5/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

P. Thanh Xuân 

Trung 
- Tòa nhà The Legend (đường Nguyễn Tuân) - Từ 20/5/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

H. Thanh Trì 

Tứ Hiệp 
- Buổi giới thiệu dự án mới tại khu đô thị Hồng 

Hà Eco City 
- Từ 11/5/2021 Cách ly tập trung Theo quy định 

Xã Tân Triều - Bệnh viện K (Cơ sở Số 30 đường Cầu Bươu) 
- Từ 22/4/2021-

06/5/2021 
Cách ly tập trung Theo quy định 

- - Tòa CT10C chung cư Đại Thanh - Từ 07/5/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 
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Tỉnh/ 

Thành phố 

Quận/ 

Huyện/ 

Thành phố/ 

Thị xã 

Xã/Phường/ 

Thị trấn 

Thôn/Xóm, 

Đội/Tổ dân phố/ 

Ấp/Khóm/Địa điểm 

Thời điểm bắt đầu 

giám sát2 

Chỉ định cách ly 

(Cách ly tập trung3 

hoặc  

Cách ly tại nhà4) 

Xét nghiệm 

H. Chương Mỹ Xã Đồng Lạc - Thôn Yên Lạc - Từ 02/5/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

Q. Hoàn Kiếm Phan Chu Trinh - Công ty T&T (số 2A, Phạm Sư Mạnh) - Từ 09/5/2021 Cách ly tập trung Theo quy định 

H. Thường Tín 

Hiền Giang - Công ty Sland - Từ 03/5/2021 Cách ly tập trung Theo quy định 

Xã Tô Hiệu * - Từ 03/5/2021 Cách ly tập trung Theo quy định 

Q. Ba Đình P. Vĩnh Phúc - Bệnh viện Phổi Trung ương - Từ 04/5/2021 Cách ly tập trung Theo quy định 

Q. Long Biên 

P. Việt Hưng - Chung cư H2, tầng 10, KĐT Việt Hưng - Từ 20/5/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

P. Thượng Thanh - Chung cư Đầm Nấm (tổ 3) - Từ 21/5/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

P. Đức Giang - CT9C, tổ dân phố số 17B - Từ 21/5/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

Q. Nam Từ 

Liêm 
Mỹ Đình 1 

- Khu S2, chung cư Vinhomes Skylake Phạm 

Hùng 
- Từ 11/5/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

Hồ Chí Minh Quận 1 
Phường Bến 

Nghé 

- Quầy thu ngân tầng trệt, bên trái cửa Nhà sách 

Nguyễn Huệ từ 18h30-18h40 
- Từ 14/5/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

- Starbucks coffee (76 Lê Lai) từ 21h00-21h45 - Từ 13/5/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

- Khu bếp và Tầng 4, Công ty Pepsi - Khách 

sạn Sheraton (88 Đồng Khởi) 
- Từ 17-30/5/2021 Cách ly tập trung Theo quy định 
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Tỉnh/ 

Thành phố 

Quận/ 

Huyện/ 

Thành phố/ 

Thị xã 

Xã/Phường/ 

Thị trấn 

Thôn/Xóm, 

Đội/Tổ dân phố/ 

Ấp/Khóm/Địa điểm 

Thời điểm bắt đầu 

giám sát2 

Chỉ định cách ly 

(Cách ly tập trung3 

hoặc  

Cách ly tại nhà4) 

Xét nghiệm 

- Các tầng (trừ Khu bếp và Tầng 4, Công ty 

Pepsi) - Khách sạn Sheraton (88 Đồng Khởi) 
- Từ 17-30/5/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

Quận 3 

Phường 5 

- Hẻm 287 Nguyễn Đình Chiểu - Từ 12-20/5/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

- Hẻm 289 Nguyễn Đình Chiểu - Từ 12-20/5/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

- Hẻm 404 Nguyễn Đình Chiểu - Từ 12-20/5/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

P. Võ Thị Sáu - Công ty CP tập đoàn Grove (129 Pasteur) - Từ 13/5/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

Quận 7 

P. Tân Kiểng - Chung cư mini, đường số 3 - Từ 17-30/5/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

P. Tân Phong - Công ty JAF (20C4, đường số 66, khu phố 2) - Từ 17-30/5/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

P. Tân Hưng - Ngân hàng VIB (Số 5-7 Nguyễn Thị Thập) - Từ 17-27/5/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

Quận 10 Phường 4 
Trung tâm Y khoa MEDIC (254 Hoà Hảo), từ 

08g00-14g00 
- Từ 19/5/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

Quận 12 

P. Tân Chánh 

Hiệp 

- Tầng 6 tòa nhà Concentrix, Công viên PM 

Quang Trung 
- Từ 17-30/5/2021 Cách ly tập trung Theo quy định 

P. Tân Thới Nhất 
- Block A2 chung cư Moscow Tower (số 19, 

Tân Thới Nhất 17) 
- Từ 17-30/5/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

P. Thạnh Lộc * - Từ 17-30/5/2021 Cách ly tập trung Theo quy định 



 

 

 

16 

Tỉnh/ 

Thành phố 

Quận/ 

Huyện/ 

Thành phố/ 

Thị xã 

Xã/Phường/ 

Thị trấn 

Thôn/Xóm, 

Đội/Tổ dân phố/ 

Ấp/Khóm/Địa điểm 

Thời điểm bắt đầu 

giám sát2 

Chỉ định cách ly 

(Cách ly tập trung3 

hoặc  

Cách ly tại nhà4) 

Xét nghiệm 

Quận Bình 

Thạnh 

Phường 28 - Hẻm 178 Bình Quới, tổ 41, KP4 - Từ 17-30/5/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

Phường 15 - Hẻm 57/55 Điện Biên Phủ - Từ 17-30/5/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

Quận Gò Vấp * * - Từ 17-30/5/2021 Cách ly tập trung Theo quy định 

Huyện Hóc 

Môn 

Thới Tam Thông 

- Hẻm cụt đường Thới Tam Thôn 15, Tam 

Đông 2 
- Từ 17-30/5/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

- Hẻm cụt đường Nguyễn Thị Thảnh, Tam 

Đông 2 
- Từ 17-30/5/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

- Hẻm đối diện số 129/5, Tam Đông 2 - Từ 17-30/5/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

Bà Điểm - Hẻm 83/2a tổ 15, Hưng Lân - Từ 17-30/5/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

Huyện Nhà Bè TT. Nhà Bè - Hẻm 33 Đào Tông Nguyên, KP7 - Từ 17-30/5/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

Quận Phú 

Nhuận 

Phường 10 - 30 Đặng Văn Ngữ - Từ 17-30/5/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

Phường 13 - 57 Đặng Văn Ngữ - Từ 17-30/5/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

Phường 1 - Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn, từ 9g00-11g00 - Từ 27/5/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

Quận Tân Bình Phường 4 
- Công ty TNHH đầu tư dịch vụ Thiên Tú 

(Tầng 04, Tòa nhà 01 Hoàng Việt) 
- Từ 17/5/2021 Cách ly tập trung Theo quy định 
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Tỉnh/ 

Thành phố 

Quận/ 

Huyện/ 

Thành phố/ 

Thị xã 

Xã/Phường/ 

Thị trấn 

Thôn/Xóm, 

Đội/Tổ dân phố/ 

Ấp/Khóm/Địa điểm 

Thời điểm bắt đầu 

giám sát2 

Chỉ định cách ly 

(Cách ly tập trung3 

hoặc  

Cách ly tại nhà4) 

Xét nghiệm 

- Tầng trệt, tầng 1, 2, 3, 4 tòa nhà 01 Hoàng 

Việt 
- Từ 17/5/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

Phường 1 - Căn hộ dịch hẻm 333 Lê Văn Sỹ - Từ 17-30/5/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

Phường 14 
- Công ty VNPT Trung tâm hạ tầng mạng Việt 

Nam (số 02 Bắc Hải Nối Dài) 
- Từ 17-30/5/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

Phường 13 - Công ty PIANO (302 Cộng Hòa) - Từ 17-30/5/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

Phường 2 - Café Trung Nguyên Legend (104 Phổ Quang) - Từ 17-30/5/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

Quận Tân Phú 

P. Tây Thạnh 
- Công ty TNHH phát triển giải pháp tầm nhìn 

IDS (67 đường T4A) 
- Từ 19/5/2021 Cách ly tập trung Theo quy định 

Phú Trung - Hẻm 25 Nguyễn Minh Châu - Từ 17-30/5/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

Sơn Kỳ - Lô C, Chung cư Sơn Kỳ 1 - Từ 17-30/5/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

Tân Quý - Hẻm 17 Gò Dầu - Từ 17-30/5/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

Tân Thành - Hẻm 710 Lũy Bán Tích - Từ 17-30/5/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

Tây Thạnh - Hẻm 80 Lưu Chí Hiếu - Từ 17-30/5/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

Tân Thới Hòa - Công ty 23C Lũy Bán Tích - Từ 17-30/5/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 
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Tỉnh/ 

Thành phố 

Quận/ 

Huyện/ 

Thành phố/ 

Thị xã 

Xã/Phường/ 

Thị trấn 

Thôn/Xóm, 

Đội/Tổ dân phố/ 

Ấp/Khóm/Địa điểm 

Thời điểm bắt đầu 

giám sát2 

Chỉ định cách ly 

(Cách ly tập trung3 

hoặc  

Cách ly tại nhà4) 

Xét nghiệm 

Hòa Thạnh 
- Lô B, Chung cư Sen Xanh (Lotus Garden, số 

36 Trịnh Đình Thảo) 
- Từ 17-30/5/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

Tân Phú 
- Điểm bầu cử trường CĐ Công nghệ thông tin, 

từ 17g00-17g30 
- Từ 23/5/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

TP Thủ Đức 

P. Hiệp Bình 

Phước 
- Block A1, chung cư Sunview - Từ 17-30/5/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

Thảo Điền 

- Số 35 đường 59 - Từ 17-30/5/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

- Số 29 Thảo Điền - Từ 17-30/5/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

- Số 14E Quốc Hương - Từ 17-30/5/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

- Block C2 cung cư Tropic Garden (Số 49 

đường 66) 
- Từ 17-30/5/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

- Dấu * có nghĩa là Tất cả hoặc Toàn bộ. 

- Các dòng được tô màu XAN có nghĩa là mới cập nhật tại văn bản này. 

- Lưu ý: Trường hợp xác định là tiếp xúc gần với các ca mắc tại các địa phương trên, chuyển cách ly tập trung và xét nghiệm theo quy định. 

- Tất cả những người về từ địa phương: Hà Nội, Bắc Ninh, Đà Nẵng, Bắc Giang từ ngày 01/5/2021 phải khai báo y tế và lấy mẫu xét nghiệm. 
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Phương tiện di chuyển công cộng đang được giám sát/truy vết Cách ly Xét nghiệm 

Chuyến bay VN1572 từ Đà Lạt - Hà Nội, lúc 10g25 ngày 05/5/2021 Cách ly tập trung Theo quy định 

Chuyến bay VN1572 từ Đà Lạt - Hà Nội, lúc 8h30 ngày 05/5/2021 Cách ly tập trung Theo quy định 

Chuyến xe khách từ Hà Nội - Lạc Sơn, Hoà Bình (BKS 30V-4157) khởi hành lúc 08g00 ngày 07/5/2021 Cách ly tập trung Theo quy định 

Xe khách Phong Hiền (BKS 26B-00308) tuyến Lạng Sơn - Sơn La vào 19g00 ngày 13/5/2021 Cách ly tập trung Theo quy định 

Chuyến tàu SE4 (Toa 3) xuất phát từ TP HCM vào lúc 19g25 ngày 06/5/2021, qua ga Đà Nẵng, Đông Hà - Quảng Trị, 

đến ga Hà Nội ngày 08/5/2021. 
Cách ly tập trung Theo quy định 

Chuyến tàu SE4 (trừ Toa 3) xuất phát từ TP HCM vào lúc 19g25 ngày 06/5/2021, qua ga Đà Nẵng, Đông Hà - Quảng 

Trị, đến ga Hà Nội ngày 08/5/2021. 
Cách ly tại nhà Theo quy định 
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