
   UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số:  9681  /UBND-VH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                         

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Thừa Thiên Huế, ngày 15   tháng 10 năm 2021 

V/v hướng dẫn một số biện pháp 

y tế đối với người đến/trở về tỉnh 

Thừa Thiên Huế từ các tỉnh, 

thành khác 

 

  

Kính gửi: 

- Thủ trưởng các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; 

- Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế. 

 

Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về 

việc ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu 

quả dịch COVID-19”; Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y 

tế hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP 

ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích 

ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”; Ủy ban nhân dân 

tỉnh hướng dẫn tạm thời một số biện pháp y tế đối với người đến/trở về tỉnh 

Thừa Thiên Huế từ các tỉnh, thành khác kể từ 00h00 ngày 16/10/2021 như sau:  

1. Người đến/trở về từ các địa phương cấp độ 1 (vùng xanh): Khuyến cáo 

có kết quả xét nghiệm âm tính có giá trị trong 72 giờ; thực hiện khai báo y tế, 

quét mã QR; tự theo dõi sức khoẻ tại nhà, nơi lưu trú 7 ngày kể từ ngày về đến 

địa phương; xét nghiệm sàng lọc theo kế hoạch của cơ quan y tế. 

2. Người đến/trở về từ các địa phương cấp độ 2 (vùng vàng): Khuyến cáo 

có kết quả xét nghiệm âm tính có giá trị trong 72 giờ; thực hiện khai báo y tế, 

quét mã QR.  

a) Người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 (có chứng nhận tiêm 

chủng đủ liều) hoặc người được công bố khỏi bệnh COVID-19 (có giấy xác 

nhận khỏi bệnh COVID-19 hoặc giấy ra viện không quá 06 tháng tính đến thời 

điểm đến/về địa phương): Tự theo dõi sức khoẻ, giám sát y tế tại nơi cư trú/lưu 

trú 7 ngày kể từ ngày về đến địa phương. Xét nghiệm sàng lọc theo kế hoạch của 

cơ quan y tế. 

b) Người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vắc xin phòng COVID-19: 

Giám sát y tế tại nơi cư trú/lưu trú 7 ngày kể từ ngày về đến địa phương, tiếp tục 

tự theo dõi sức khoẻ 7 ngày sau thời gian giám sát y tế. Xét nghiệm, sàng lọc 

theo kế hoạch của cơ quan y tế. 
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3. Đối với người đến/trở về từ vùng cấp độ 3 (vùng cam): Yêu cầu có kết quả 

xét nghiệm âm tính có giá trị trong 72 giờ; thực hiện khai báo y tế, quét mã QR. 

a) Người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 (có chứng nhận tiêm 

chủng đủ liều) hoặc người được công bố khỏi bệnh COVID-19 (có giấy xác 

nhận khỏi bệnh COVID-19 hoặc giấy ra viện không quá 06 tháng tính đến thời 

điểm đến/về địa phương): Giám sát y tế tại nơi cư trú/lưu trú 7 ngày kể từ ngày 

về đến địa phương, tiếp tục theo dõi sức khoẻ 7 ngày; xét nghiệm 3 lần vào các 

ngày thứ 1 bằng test nhanh kháng nguyên; ngày 3 và ngày 7 bằng RT-PCR.   

b) Người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vắc xin phòng COVID-19: Thực 

hiện cách ly y tế tại nơi cư trú/lưu trú 14 ngày kể từ ngày về đến địa phương, tiếp 

tục tự theo dõi sức khoẻ 14 ngày sau khi hoàn thành cách ly y tế tại nơi cư trú/lưu 

trú; xét nghiệm 4 lần vào các ngày thứ 1 bằng test nhanh kháng nguyên; ngày 3, 

ngày 7 và ngày 14 bằng RT-PCR. 

4. Đối với người đến và về từ vùng cấp độ 4 (vùng đỏ): Yêu cầu có kết quả 

xét nghiệm âm tính có giá trị trong 72 giờ; thực hiện khai báo y tế, quét mã QR. 

a) Người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 (có chứng nhận tiêm 

chủng đủ liều) hoặc người được công bố khỏi bệnh COVID-19 (có giấy xác 

nhận khỏi bệnh COVID-19 hoặc giấy ra viện không quá 06 tháng tính đến thời 

điểm đến/về địa phương): Giám sát y tế tại nơi cư trú/lưu trú 7 ngày kể từ ngày 

về đến địa phương, tiếp tục theo dõi sức khoẻ 7 ngày; xét nghiệm 3 lần vào các 

ngày thứ 1 bằng test nhanh kháng nguyên; ngày 3 và ngày 7 bằng RT-PCR.   

b) Người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vắc xin phòng COVID-19: 

Thực hiện cách ly y tế tập trung 14 ngày kể từ ngày về đến địa phương, thực 

hiện xét nghiệm 4 lần trong quá trình cách ly vào các ngày thứ 1, 3, 7, 14 bằng 

RT-PCR. Sau khi hoàn thành cách ly tập trung, giám sát y tế tại nơi cư trú/lưu 

trú 7 ngày và thực hiện xét nghiệm 2 lần trong thời gian giám sát vào ngày thứ 3 

bằng test nhanh kháng nguyên, ngày thứ 7 bằng RT-PCR. Sau đó tiếp tục tự theo 

dõi sức khoẻ tại nhà/nơi lưu trú đủ 28 ngày kể từ ngày về địa phương. 

5. Việc giám sát y tế, cách ly y tế tại nơi cư trú/lưu trú chỉ được thực hiện 

khi địa điểm cư trú/lưu trú đáp ứng đúng yêu cầu theo quy định của Bộ Y tế tại 

Quyết định số 879/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 về việc ban hành Quy định về việc 

cách ly y tế tại nhà/nơi lưu trú phòng chống dịch COVID-19. Việc giám sát y tế, 

cách ly y tế tại cư trú/lưu trú phải được thực hiện nghiêm túc với sự quản lý của 

chính quyền địa phương, Tổ phòng, chống dịch COVID cộng đồng; thực hiện 

thông báo để cộng đồng biết, hỗ trợ. Nếu không đáp ứng đủ điều kiện giám sát y 

tế, cách ly y tế tại nơi cư trú/lưu trú, phải thực hiện cách ly y tế tập trung theo 

quy định. Các trường hợp vi phạm quy định giám sát y tế, cách ly y tế thì xử lý 

nghiêm theo quy định.  
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* Chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm: 

- Kiểm tra, thẩm định, phê duyệt điều kiện đảm bảo giám sát y tế, cách ly y 

tế nơi cư trú/lưu trú theo quy định của Bộ Y tế. 

- Ban hành các thủ tục liên quan để triển khai, thực hiện tại địa phương: 

+ Bản cam kết đối với người thực hiện biện pháp tự theo dõi sức khỏe, 

giám sát y tế tại nơi cư trú/lưu trú. 

+ Quyết định cách ly đối với người thực hiện biện pháp giám sát y tế, cách 

ly y tế tại nơi cư trú/lưu trú. 

- Thông báo các quy định phòng, chống dịch của Ban Chỉ đạo phòng, 

chống dịch COVID-19 tỉnh và biện pháp y tế cụ thể đối với từng người đến/trở 

về địa bàn quản lý. 

6. Trường hợp người thực hiện công tác, công vụ, đoàn ngoại giao, các nhà 

đầu tư và các trường hợp thực sự cần thiết khác: yêu cầu có kết quả xét nghiệm 

âm tính có giá trị trong 72 giờ; thực hiện khai báo y tế, quét mã QR; có văn bản 

báo cáo và được Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh phê duyệt 

phương án phòng, chống dịch cụ thể.  

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển 

khai thực hiện./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- TT.Tỉnh ủy, TT.HĐND tỉnh; (để b/c)                                                                        

- CT và các PCT UBND tỉnh;  

- Các thành viên BCĐ COVID-19 tỉnh; 

- VP: CVP, các PCVP, các CV; 

- Lưu: VT, VH, CN.            

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

Nguyễn Thanh Bình 
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