
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
SỞ Y TẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:         /SYT-NVY Hải Dương, ngày         tháng 01 năm 2022
V/v điều chỉnh hướng dẫn tạm 
thời phòng, chống dịch đối với 

người nhập cảnh

Kính gửi:
- Sở Lao động - Thương binh - Xã hội;
- Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố;
- Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Công điện số 22/CĐ-BYT ngày 05/01/2022 của Bộ Y tế về 
tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trước biến 
thể mới (Omicron) của vi rút SARS-CoV-2;

Để tăng cường giám sát, quản lý các trường hợp nhập cảnh, Sở Y tế điều 
chỉnh hướng dẫn tạm thời phòng, chống dịch đối với người nhập cảnh như sau:

1. Đối với các trường hợp nhập cảnh cách ly tại nhà, nơi lưu trú (nhà ở, 
ký túc xá, nhà khách của cơ sở sản xuất, kinh doanh, …):  Doanh nghiệp hoặc 
đại diện người nhập cảnh phải báo cáo và đề nghị chính quyền địa phương thẩm 
định cơ sở cách ly trước khi đón người nhập cảnh. Ban Chỉ đạo phòng chống 
dịch cấp xã trên địa bàn sau khi nhận được đề nghị của Doanh nghiệp hoặc đại 
diện người nhập cảnh sẽ tiến hành thẩm định và cấp giấy xác nhận cơ sở đủ điều 
kiện cách ly tại nhà (nếu cơ sở cách ly đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo qui 
định).

2. Đối với các trường hợp nhập cảnh có Chứng  nhận  tiêm  chủng đủ 
liều vắc xin phòng COVID-19 (hoặc thẻ xanh trên Sổ Sức khoẻ điện tử), Chứng 
nhận đã khỏi bệnh COVID-19 ở Việt Nam: Doanh nghiệp hoặc đại diện người 
nhập cảnh chỉ cần xuất trình với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch cấp xã hoặc 
Trạm Y tế cấp xã để xác minh.

3. Trung tâm Y tế tuyến huyện chỉ đạo bộ phận chuyên môn hoặc Trạm y 
tế cấp xã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR cho người nhập cảnh gửi lên 
Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh hoặc các cơ sở đủ điều kiện xét nghiệm SARS-
CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR (công lập hoặc tư nhân) để xét nghiệm 
(người nhập cảnh tự chi trả chi phí).  

Trường hợp kết quả xét nghiệm RT-PCR nghi ngờ dương tính, Trung 
tâm Y tế tuyến huyện chỉ đạo lấy lại mẫu gửi về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 
tỉnh để xét nghiệm khẳng định (không thu phí).

4. Các nội dung khác, đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị và doanh 
nghiệp tiếp tục thực hiện theo qui định tạm thời tại Công văn số 4271/SYT-
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NVY ngày 27/12/2021 của Sở Y tế về việc “hướng dẫn tạm thời phòng, chống 
dịch đối với người nhập cảnh kể từ ngày 01/01/2022”. 

Trên đây là một số điều chỉnh hướng dẫn tạm thời phòng, chống dịch 
bệnh COVID-19 đối với người nhập cảnh của Sở Y tế. Trong quá trình triển 
khai thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị, các địa phương 
phản ánh về Sở Y tế (qua Phòng Nghiệp vụ Y) để điều chỉnh, bổ sung cho phù 
hợp./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo UBND tỉnh (để b/c);
- Công an tỉnh;
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
- Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Lãnh đạo Sở Y tế;
- Các đơn vị trong ngành y tế;
- UBND các xã, phường, thị trấn;
- Trạm y tế các xã, phường, thị trấn;
- Lưu: VT, NVY.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Trung Chính
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