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- Công an huyện; Ban Chỉ huy Quân sự huyện;   

- Trung tâm Y tế huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; Trạm Y tế các xã, thị trấn; 

- Các chốt kiểm dịch liên ngành: Bến Lường - Minh Sơn; 

Trạm Thu phí Hồ Sơn; Đèo Cà - Đồng Tiến; Chốt Bến xe 

Hữu Lũng - xã Đồng Tân. 

                               

Thực hiện Thông báo số 507/TB-UBND ngày 08/9/2021 của UBND tỉnh về 

Thông cáo Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, 

chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Căn cứ Công văn số 

4392/SYT-NVYD ngày 09/9/2021 của Sở Y tế Lạng Sơn về việc kiểm soát người 

về từ vùng dịch để phòng, chống dịch COVID-19. Căn cứ Công văn số 4435/SYT-

NVYD ngày 14/9/2021 của Sở Y tế Lạng Sơn về việc điều chỉnh, bổ sung một số 

nội dung về kiểm soát người về từ vùng dịch để phòng, chống dịch COVID-19. 

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn, các chốt kiểm 

dịch; Trạm Y tế các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung sau:  

1. Đối với người từ vùng có dịch đến/về tỉnh Lạng Sơn phải Có giấy chứng 

nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 (theo phương pháp RT-

PCR hoặc test nhanh kháng nguyên) được thực hiện trong vòng 72h kể từ khi 

có kết quả xét nghiệm. Trường hợp không có xét nghiệm thì phải thực hiện test 

nhanh tại Chốt kiểm dịch y tế liên ngành và phải tự trả phí xét nghiệm theo quy 

định, đồng thời áp dụng biện pháp phòng, chống dịch đối với người đến/về từ các 

khu vực có dịch COVID-19 theo quy định. Không chấp nhận việc cho các công 

dân, lái xe và người đi trên xe lên huyện Chi Lăng để thực hiện test nhanh. 

2. Tất cả các trường hợp kể cả lái xe tải đường dài, xe container được áp 

dụng mẫu gộp (mẫu gộp 3). Giá thu test nhanh: giá 135.000 đồng/người không gộp 

mẫu, mẫu gộp 2 là 75.000 đồng/người, mẫu gộp 3 là 50.000đồng/người (mẫu gộp 

2 và gộp 3 phải thêm chi phí mua que tăm bông riêng). 

Giá thu test áp dụng từ ngày 19/8/2021 (tại Công văn số 330/BCĐPCD-

TTYT ngày 19/8/2021 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 của 

TTYT) cho đến khi có thông báo mới. 

3. Biện pháp phòng, chống dịch đối với người đến/về từ các khu 

vực có dịch COVID-19: 



a) Đối với người đến/về từ các khu vực có dịch COVID-19, cách ly theo 

Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ nhưng đã dỡ 

phong tỏa (vùng xanh, vùng vàng) được cập nhật thường xuyên trên website của 

Bộ Y tế tại địa chỉ: https://moh.gov.vn/dia-diem-cach-ly: 

- Những người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 (có chứng nhận 

tiêm chủng trên Sổ sức khoẻ điện tử hoặc có giấy chứng nhận tiêm chủng đủ liều 

của cơ sở tiêm chủng) hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 (có giấy xác nhận khỏi bệnh 

COVID-19 hoặc giấy ra viện): Tự theo dõi sức khoẻ tại nhà, nơi lưu trú trong 07 

ngày kể từ ngày đến/về địa phương và thực hiện xét nghiệm 02 lần vào ngày đầu 

và ngày thứ 7; luôn thực hiện thông điệp 5K, đặc biệt là đeo khẩu trang, không tụ 

tập và không đến nơi tập trung đông người.  

- Những người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vắc xin phòng COVID- 

19: Thực hiện cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú 14 ngày kể từ ngày đến/về địa 

phương, lấy mẫu xét nghiệm 03 lần vào ngày đầu, ngày thứ 7 và ngày thứ 14 trong 

thời gian cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú. Tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong thời 

gian 14 ngày tiếp theo, luôn thực hiện thông điệp 5K, đặc biệt là đeo khẩu trang, 

không tụ tập và không đến nơi tập trung đông người. 

Việc lấy mẫu xét nghiệm thực hiện theo quy định. Trường hợp có kết quả xét 

nghiệm dương tính với SARS-COV-2 thì xử lý theo quy định. 

- Đối với các trường hợp từ các tỉnh, thành phố, địa bàn khác đi qua khu vực 

có dịch nhưng không dừng, đỗ (chuyên gia, người nước ngoài xuất cảnh) thì không 

phải thực hiện các biện pháp cách ly y tế. 

b) Đối với những người về từ các tỉnh, thành phố, khu vực đang thực 

hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ  

Đề nghị người dân trên địa bàn tỉnh tiếp tục khuyến cáo người thân đang ở 

các tỉnh, thành phố, khu vực thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg 

phải thực hiện đúng tinh thần “ai ở đâu ở đó”, không di chuyển từ tỉnh, thành phố 

nơi cư trú đến địa phương khác cho đến khi hết thời gian giãn cách theo Công điện 

số 1063/CĐ-TTg ngày 31/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Trường hợp đặc biệt 

được chính quyền địa phương cho phép di chuyển đến tỉnh Lạng Sơn thì phải thực 

hiện cách ly tập trung 14 ngày kể từ ngày đến/về địa phương và lấy mẫu xét 

nghiệm ít nhất 02 lần vào ngày đầu và ngày thứ 14. Tiếp tục tự theo dõi sức khoẻ 

tại nhà, nơi lưu trú trong 07 ngày kể từ ngày hoàn thành cách ly, luôn thực hiện 

thông điệp 5K, đặc biệt là đeo khẩu trang, không tụ tập và không đến nơi tập trung 

đông người. Trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-COV-2 thì 

xử lý theo quy định. 

- Đối với một số trường hợp đặc biệt khác như: người già, người hạn chế vận 

động, trẻ nhỏ, người bị bệnh hoặc sức khỏe yếu cần phải có người chăm sóc. Bệnh 

nhân ra viện của tuyến dưới trả về trong tình trạng nặng: Ung thư giai đoạn cuối 

người bị bệnh tâm thần, thần kinh.…), thì xem xét áp dụng hình thức cách ly tại 

nhà 14 ngày theo hướng dẫn cụ thể của Bộ Y tế; thực hiện xét nghiệm SARS-

COV-2 bằng phương pháp RT-PCR 02 lần vào ngày đầu và ngày thứ 14 kể từ ngày 

đến/về địa phương. Tiếp tục tự theo dõi sức khoẻ tại nhà, nơi lưu trú trong 07 ngày 

kể từ ngày hoàn thành cách ly; luôn thực hiện Thông điệp 5K, đặc biệt là đeo khẩu 

https://moh.gov.vn/dia-diem-cach-ly


trang, không tụ tập và không đến nơi tập trung đông người. Giao Ban chỉ đạo 

phòng chống dịch các xã kiểm tra các điều kiện tự cách ly tại nhà theo Công văn số 

5599/BYT-MT ngày 14/7/2021 của Bộ Y tế (gửi kèm). Nếu xét thấy không đủ điều 

kiện thì thông báo lại cho Trung tâm Y tế để bố trí cho cách ly tại khu cách ly tập 

trung của huyện. 

c) Đối với những người tham gia các đoàn công tác theo quyết định của 

cơ quan có thẩm quyền tại các tỉnh, thành phố, khu vực có dịch hoặc đang 

thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ: 

- Những người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh 

COVID-19: Tự theo dõi sức khoẻ trong 07 ngày, thực hiện xét nghiệm SARS-

COV-2 bằng phương pháp RT-PCR 02 lần vào ngày đầu và ngày thứ 07 kể từ ngày 

đến/về địa phương. Luôn thực hiện Thông điệp 5K, đặc biệt là đeo khẩu trang, 

không tụ tập và không đến nơi tập trung đông người. 

 - Những người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vắc xin phòng COVID-19: 

Thực hiện cách ly y tế và theo dõi tại nhà, nơi lưu trú 03 ngày kể từ ngày đến/về 

địa phương; lấy mẫu xét nghiệm ít nhất 02 lần vào ngày đầu và ngày thứ 03 

Trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 thì xử lý theo quy 

định. Tiếp tục tự theo dõi sức khỏe cho đến hết 14 ngày kể từ ngày đến/về địa 

phương. Yêu cầu luôn thực hiện thông điệp 5K, đặc biệt là đeo khẩu trang, không 

tụ tập và không đến nơi tập trung đông người.  

4. Tất cả các trường hợp Công nhân làm việc tại các tỉnh Bắc Ninh, Bắc 

Giang khi qua chốt đều phải khai báo y tế và làm test nhanh kháng nguyên theo 

quy định nếu đã quá thời hạn 72 giờ, cho đến khi có thông báo mới. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị; các xã, thị trấn, các chốt kiểm dịch, Trạm Y tế 

xã, thị trấn nghiên túc triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Các Thành viên BCĐPCD Covid-19 huyện (QĐ 

số 1711/QĐ-UBND); 

- C, PCVP HĐND&UBND huyện;  

- Lưu: VT.                                                                         
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Bùi Quốc Khánh 
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