
 

 

UBND TỈNH NAM ĐỊNH 

SỞ Y TẾ 

Số:              /SYT-NVY 
V/v tiếp tục thực hiện công tác 

phòng, chống dịch COVID-19 đối 

với người nhập cảnh 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Nam Định, ngày         tháng 6 năm 2022 

                  Kính gửi:   

 - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

 - Trung tâm Y tế các huyện, thành phố. 

 Trong thời gian qua, tại nước ta, dịch COVID-19 đã được kiểm soát trên 
phạm vi toàn quốc với tỷ lệ bao phủ vắc xin phòng COVID-19 cao; thực hiện Nghị 
quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình phòng, 
chống dịch COVID-19, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế đã ban hành các văn bản 
theo hướng “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”; 
phòng, chống dịch theo phương thức quản lý rủi ro. 

Thực hiện Công văn số 2860/BYT-DP ngày 02/6/2022 của Bộ Y tế về việc 
tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh; 
Để tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho người nhập cảnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - 
xã hội, đồng thời bảo vệ sức khoẻ người dân, Sở Y tế đề nghị các đơn vị tiếp tục 
triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Thực hiện nghiêm Công điện số 416/CĐ-TTg ngày 13/5/2022 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc tạm dừng yêu cầu phải xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 
trước khi nhập cảnh vào Việt Nam; Công văn số 2118/BYT-DP ngày 26/4/2022 của 
Bộ Y tế về việc tạm dừng áp dụng khai báo y tế tại cửa khẩu đối với COVID-19 và 
Công văn số 2213/BYT-DP ngày 29/4/2022 của Bộ Y tế về việc tạm dừng áp dụng 
khai báo y tế nội địa (gửi kèm theo). 

2. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để giám sát phát hiện sớm các 
trường hợp nghi mắc COVID-19 và xử lý ổ dịch tại cộng đồng theo quy định, 
không lơ là chủ quan trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. 

3. Thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác thực hiện tại tuyến cơ sở; kịp thời 
hướng dẫn, xử lý các vấn đề phát sinh hoặc báo cáo Sở Y tế để tháo gỡ, giải quyết. 

3. Trung tâm Y tế chủ động tham mưu UBND huyện, thành phố rà soát Kế 
hoạch thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ ban hành 
Chương trình phòng, chống dịch COVID-19 tại địa phương, cập nhật kế hoạch dự 
phòng đáp ứng với các tình huống dịch; Đào tạo, tập huấn, diễn tập các kỹ thuật, 
phương án để sẵn sàng ứng phó hiệu quả khi dịch có diễn biến bất thường. 

Sở Y tế yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BCĐ PCD COVID-19 tỉnh Nam Định; 

- BCĐ PCD COVID-19 huyện, thành phố; 

- Ban Giám đốc Sở Y tế; 

- BCĐ PCD COVID-19 ngành Y tế; 

- Lưu: VT, NVY. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Trung Kiên 
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