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UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH PHÚ THỌ 
 

Số:             /UBND-KGVX 
V/v tiếp tục bảo đảm công tác 

phòng, chống dịch Covid-19 

trên địa bàn tỉnh.  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Phú Thọ, ngày       tháng 7 năm 2020 

 

  Kính gửi:  

    - Các sở, ban, ngành; 

    - UBND các huyện, thành, thị. 

 

Tình hình dịch Covid-19 tại nước ta đang có những diễn biến phức tạp trở 

lại. Tại thành phố Đà Nẵng, đã xuất hiện các ca nhiễm Covid-19 mới trong cộng 

đồng chưa xác định được nguồn lây. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng 

Chính phủ tại Thông báo kết luận số 253/TB-VPCP ngày 25/7/2020, các văn bản 

số 3949/CV-BCĐ ngày 24/7/2020 và 3961/CV-BCĐ ngày 25/7/2020 của Ban 

Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị 

cần tiếp tục quán triệt các quan điểm, nguyên tắc, phương châm và thực hiện 

nghiêm biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới theo chỉ đạo của Thủ 

tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020; tuyệt đối không được 

chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. 

2. Sở Y tế chỉ đạo các Trung tâm y tế huyện phối hợp với chính quyền địa 

phương hướng dẫn, theo dõi, giám sát, thực hiện nghiêm việc tự cách ly tại gia 

đình, nơi cư trú đối với các trường hợp đi công tác, tham quan, du lịch, thăm 

thân tại Đà Nẵng trở về địa phương từ ngày 12/7/2020; khẩn trương lấy mẫu, 

thực hiện xét nghiệm đối với những trường hợp có triệu chứng mắc bệnh đường 

hô hấp, các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh để kịp thời phát hiện, xử lý khoanh 

vùng. 

- Chỉ đạo các cơ sở y tế trên địa bàn thực hiện đúng hướng dẫn về việc 

phân luồng khám, sàng lọc bệnh nhân và áp dụng các biện pháp phòng, chống 

dịch Covid-19 tại đơn vị. 

3. Về công tác quản lý các trường hợp nhập cảnh: Giao Công an tỉnh chủ 

trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát tất cả các trường hợp nhập 

cảnh vào địa bàn, đặc biệt lưu ý đối với các trường hợp nhập cảnh theo đường 

tiểu ngạch hoặc nhập cảnh trái phép; các trường hợp nhập cảnh trái phép (nếu 

có) phải được coi như các trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh để áp dụng các biện 

pháp cách ly y tế phù hợp và xử lý theo quy định. 

- Chỉ đạo cơ quan công an địa phương tăng cường quản lý chặt công tác 

khai báo tạm trú, tạm vắng và cư trú trên địa bàn; thường xuyên phối hợp kiểm 

tra, rà soát, quản lý chặt chẽ người nước ngoài được phép làm việc, lưu trú tại 

địa phương. 
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4. Về công tác hỗ trợ người nước ngoài là nhà đầu tư, nhà quản lý doanh 

nghiệp, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao nhập cảnh và làm việc tại địa 

phương: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý các khu công 

nghiệp tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan thông báo cho các đơn vị, doanh 

nghiệp có nhu cầu mời chuyên gia vào làm việc phải bảo đảm: 

- Chuyên gia được xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Real Time-

PCR trong thời gian từ 03 đến 07 ngày trước ngày nhập cảnh vào Việt Nam. Xét 

nghiệm SARS-CoV-2 phải được thực hiện tại phòng xét nghiệm do Chính phủ 

phê duyệt hoặc thuộc hệ thống phòng xét nghiệm của Tổ chức Y tế thế giới. 

- Chuyên gia phải có bảo hiểm y tế quốc tế hoặc được cơ quan, tổ chức, 

đơn vị mời chuyên gia cam kết chi trả chi phí điều trị trong trường hợp bị nhiễm 

Covid-19. 

 

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị khẩn 

trương, nghiêm túc thực hiện./.  

 
Nơi nhận: 

- Bộ Y tế (CQ Thường trực BCĐQG PCD); 

- TT: TU, HĐND tỉnh;                                     để b/c) 

- CT, PCT Hồ Đại Dũng;  

- Báo PT, Đài PTTH tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh (đưa tin); 

- CVP, các PCVP; 

- Lưu: VT, VX3 .  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hồ Đại Dũng 
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