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Kính gửi:      

 

 

- 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. 

                               

Căn cứ Công văn số 8399/BYT-MT, ngày 06/10/2021 của Bộ Y tế về việc 

áp dụng biện pháp phòng, chống dịch đối với người về từ TP. Hồ Chí Minh, tỉnh 

Bình Dương, Đồng Nai, Long An. 

Căn cứ Công văn số 3211/SGTVT-QLVT,PT&NL, ngày 06/10/2021 của Sở 

Giao thông vận tải về việc thực hiện hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận 

tải hành khách đường bộ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 có hiệu quả, Trung tâm 

Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 của huyện triển khai và yêu cầu 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 TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long 

An: 

 a) Những người tiêm đủ vắc xin phòng COVID-19 (có thẻ xanh trên Sổ Sức 

khỏe điện tử hoặc giấy chứng nhận tiêm đủ liều vắc xin của cơ quan có thẩm quyền 

cấp) hoặc có giấy xác nhận đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng tính đến 

thời điểm về địa phương: Thực hiện cách ly y tế 7 ngày tại khu cách ly tập 

trung của Trung tâm Y tế và được lấy mẫu xét nghiệm vào ngày thứ 01 và thứ 07 

theo quy định. 

 b) Những người tiêm chưa đủ vắc xin phòng COVID-19 (có thẻ vàng trên 

Sổ Sức khỏe điện tử hoặc giấy chứng nhận tiêm chủng của cơ quan có thẩm quyền 

cấp): Thực hiện cách ly y tế 7 ngày tại khu cách ly tập trung của Trung tâm Y 

tế và được lấy mẫu xét nghiệm vào ngày thứ 01 và thứ 07 theo quy định; Tiếp tục 

theo dõi sức khỏe tại nhà trong 07 ngày kể từ ngày kết thúc cách ly và luôn thực 

hiện Thông điệp 5K. 

 



 c) Những người chưa tiêm vắc xin phòng COVID-19: Thực hiện cách ly y 

tế 7 ngày tại khu cách ly tập trung của Trung tâm Y tế và được lấy mẫu xét 

nghiệm vào ngày thứ 01 và thứ 07 theo quy định; Tiếp tục cách ly thêm 07 ngày 

tại nhà, lấy mẫu xét nghiệm vào ngày thứ 14, sau đó tiếp tục theo dõi sức khỏe tại 

nhà trong 14 ngày kể từ ngày kết thúc cách ly và luôn thực hiện Thông điệp 5K.  

2. Về chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 

Căn cứ vào kết quả tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt I diện rộng trên địa 

bàn huyện, đến thời điểm hiện tại tỷ lệ tiêm vắc xin Verocell đạt 93,6%:  

- Giao cho Trung tâm Y tế Hữu Lũng tổ chức triển khai tiêm vét vắc xin 

Verocell phòng Covid-19 tại Trung tâm Y tế đến hết ngày 10/10/2021. Sau khi kết 

thúc báo cáo kết quả cho BCĐ phòng chống COVID-19 của Huyện.  

- Giao HĐND và UBND huyện tham mưu văn bản chỉ đạo công tác tiêm 

chủng vac xin Verocell đợt 2 đảm bảo đúng tiến độ, an toàn, hiệu quả, đạt tỷ lệ bao 

phủ vắc xin cao nhất; Chỉ đạo các BCĐ và Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch 

COVID-19 các xã, thị trấn tăng cường công tác truyền thông, đôn đốc, giám sát và 

phối hợp chỉ đạo Trạm Y tế các xã, thị trấn trong công tác tiêm phòng Vắc xin 

Verocell trên địa bàn, huy động toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc trong việc tiêm 

Vắc xin phòng COVID -19.    

3. Thực hiện test nhanh kháng nguyên tại các Chốt kiểm dịch đối với lái 

xe, nhân viên phục vụ trên xe nếu giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm SASR-

CoV-2 trước đó đã hết 72h và các nội dung khác tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn 

tại Công văn số 383/BCĐPCD, ngày 30/9/2021 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch 

Covid-19 của huyện Hữu Lũng. Yêu cầu các Chốt kiểm dịch tăng cường công tác 

kiểm tra, giám sát không lơ là, chủ quan, để lọt các trường hợp lái xe, người ngồi 

trên phương tiện vận tải qua chốt kiểm dịch lên cửa khẩu mà chưa được test nhanh 

kháng nguyên hay xét nghiệm RT-PCR đã qua 72 giờ theo quy định. 

4. Chi phí cách ly tập trung đối với các đối tượng là người từ TP. Hồ Chí 

Minh và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An do ngân sách nhà nước và 

nguồn thu hợp pháp khác của huyện đảm bảo. 

Trung tâm Chỉ huy  phòng, chống dịch  Covid - 19 của huyện yêu cầu Trung 

tâm Chỉ huy phòng, chống dịch  Covid-19 các xã, các chốt kiểm dịch, Trung tâm Y 

tế Hữu Lũng, Trạm Y tế xã, thị trấn triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Các Thành viên TTCHPCD Covid-19 huyện (QĐ 

số 4240/QĐ-UBND); 

- C, PCVP HĐND&UBND huyện;  

- Lưu: VT.                                                                         

CHỈ HUY TRƯỞNG 
 

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Bùi Quốc Khánh 
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