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   Kính gửi:    

 - Công an tỉnh Vĩnh Phúc; 

 - Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Phúc; 

 - Sở Y tế; 

 - Sở Giao thông Vận tải; 

 - Sở Thông tin và Truyền thông; 

 - BCĐ PCDB COVID-19 các huyện, thành phố. 

 

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, đặc biệt 

nghiêm trọng và nguy cơ lây lan và xâm nhập trở lại vào địa bàn tỉnh là rất lớn. 

Trước tình hình đó, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo của tỉnh đã có nhiều chỉ đạo, quyết 

định để phòng, chống dịch bệnh Covid-19; trong đó, Trưởng Ban Chỉ đạo đã ban 

hành Quyết định số 1941/QĐ-TBCĐ ngày 16/7/2021 của Ban chỉ đạo PCDB 

COVID-19 tỉnh về việc thành lập 9 chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại các 

tuyến đường trọng yếu vào địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. 

Để chủ động phòng ngừa, tránh lây lan dịch bênh COVID-19 từ các địa 

phương đang có dịch về địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, sau khi xem xét đề xuất của Sở 

Y tế tại Văn bản số 2271/SYT-NVYD, ngày 19/7/2021; UBND tỉnh- Ban Chỉ 

đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành: Công an tỉnh, Bộ 

CHQS tỉnh, Y tế, Giao thông Vận tải, Thông tin Truyền thông, và Ban chỉ đạo 

phòng, chống dịch bệnh COVID-19 các huyện, thành phố thực hiện chủ động một 

số nội dung như sau: 

1. Lực lượng Công an, Quân sự, Thanh tra giao thông  

- Chủ trì kiểm tra, kiểm soát, phân luồng các phương tiện giao thông vào 

địa bàn tỉnh 24/24 giờ hàng ngày, chú trọng các loại phương tiện đi từ/ đi qua các 

địa phương đang có dịch, đặc biệt các phương tiên đi từ TP. Hồ Chí Minh và các 

tỉnh, thành khu vực phía Nam đến tỉnh Vĩnh Phúc.  

- Căn cứ khu vực phong tỏa và địa bàn ghi nhận ca bệnh COVID-19 trong 

cộng đồng tại Việt Nam từ ngày 27/4/2021 đến nay đường link cập nhật tại: 
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https://moh.gov.vn/home hoặc https://bitly.com.vn/y954nq, để có căn cứ điều 

phối phương tiện giao thông qua chốt. 

- Yêu cầu lái xe, tất cả hành khách trên xe chấp hành nghiêm việc đeo khẩu 

trang, thực hiện khai báo y tế, kiểm tra y tế theo quy định.  

2. Sở Thông tin và Truyền thông 

- Cử cán bộ chuyên môn nghiên cứu thực tế, bố trí phương tiện đảm bảo 

triển khai hệ thống khai báo y tế điện tử theo QR Code, áp dụng thống nhất cho 

tất cả các chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên tuyến đường trọng yếu vào địa 

bàn tỉnh để có thể thay thế cho các hình thức khai báo thủ công bằng giấy theo 

các Phương án đã được Ban Chỉ đạo tỉnh phê duyệt. 

- Đối với các trường hợp không khai báo y tế điện tử được thì tiến hành nhập 

thông tin khai báo bằng giấy vào hệ thống khai báo điện tử để quản lý, theo dõi. 

3. Sở Y tế 

- Chủ trì tổ chức kiểm tra y tế, phun thuốc khử trùng phương tiện khi có yếu 

tố dịch tễ đi từ/đi qua các địa phương đang có dịch. 

- Tiến hành đo thân nhiệt cho những người đã từng ở, đi qua vùng có dịch 

COVID-19. Đảm bảo đầy đủ nhiệt kế để đo thân nhiệt khi cần thiết. 

- Yêu cầu tất cả hành khách thực hiện nghiêm việc khai báo y tế, hướng 

dẫn khai báo y tế điện tử hoặc khai báo bằng giấy, đặc biệt những trường hợp 

đến từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành khu vực phía Nam. 

- Kiểm tra kết quả xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 của những người đã 

từng ở, đi qua các vùng có dịch COVID-19 của các tỉnh, thành phố đến tỉnh Vĩnh 

Phúc phải đảm bảo có kết quả Âm tính trong vòng 3 ngày, nếu trường hợp 

không có kết quả xét nghiệm hoặc kết quả xét nghiệp quá thời gian 3 ngày thì yêu 

cầu lái xe và những người không đảm bảo quay lại, không được phép vào tỉnh khi 

chưa đủ điều kiện đảm bảo an toàn phòng tránh lây nhiễm COVID-19. 

 - Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ nhiễm hoặc nhiễm vi 

rút SARS-CoV-2 , Tổ trưởng tổ y tế có nhiệm vụ nhanh chóng liên hệ với lái xe, 

cán bộ điều phối xe trên địa bàn gần nhất để đưa vào cơ sở y tế thực hiện cách ly 

theo dõi, để điều tra dịch tễ, báo cáo Ban chỉ đạo PCDB cấp huyện gần nhất để kịp 

thời triển khai các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. 

4. UBND- Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 các huyện, 

thành phố 

 Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn 

để tuyên truyền cho người dân, cơ quan, tổ chức ở địa phương nắm được để chủ 

https://bitly.com.vn/y954nq
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động chấp hành; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt của 

tỉnh để kiểm soát dịch bệnh theo đúng quy định và chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban 

Chỉ đạo của tỉnh. 

 (Phụ lục quy trình kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại các chốt trên các 

tuyến đường trọng yếu vào địa bàn tỉnh kèm theo), 

Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh 

yêu cầu Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện, tổng hợp 

báo cáo kết quả với Ban Chỉ đạo của tỉnh (qua Sở Y tế- Thường trực Ban Chỉ 

đạo) để tổng hợp báo cáo./. 
  

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TTTU (để b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành; 

- Đài PT&TH tỉnh, Báo Vĩnh Phúc,  

Cổng Thông tin điện tử tỉnh (để đưa tin); 

- VPUB: CVP, PCVP; NCTH; 

- Lưu: VT, NC1. 

TL. CHỦ TỊCH 

  KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

 PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG  

 

 

 

 
 

 

              Nguyễn Tiến Hạnh 
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