
                                      

 

BỘ Y TẾ 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /BYT-MT 
V/v tiếp nhận đối với người  

từ TP. Hồ Chí Minh về        

địa phương 

             Hà Nội, ngày       tháng 7 năm 2021 

 

              Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang 

diễn biến phức tạp, khó lường, đang tiếp tục lây lan nhanh sang một số địa 

phương lân cận, cần sớm có các giải pháp hành động quyết liệt, mạnh mẽ hơn 

nữa, kịp thời kiềm chế, đẩy lùi và kiểm soát tình hình. Thực hiện Thông báo số 

177/TB-VPCP ngày 06/7/2021 của Văn phòng Chính phủ thông báo Kết luận 

của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp trực tuyến với thành 

phố Hồ Chí Minh và 7 tỉnh vùng kinh tế trọng điểm phía Nam về công tác 

phòng, chống dịch COVID-19; Bộ Y tế (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 

Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19) đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện các nội dung sau:   

1. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh: trao đổi, thống nhất với Ủy 

ban nhân dân các tỉnh, thành phố trước khi đưa những người từ thành phố Hồ 

Chí Minh về các tỉnh, thành phố khác, đồng thời thống nhất bố trí phương tiện 

vận chuyển đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định. 

2. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tiếp nhận người về từ thành phố 

Hồ Chí Minh: 

- Tất cả những người từ thành phố Hồ Chí Minh (trừ các trường hợp từ 

các tỉnh, thành phố khác đi qua thành phố Hồ Chí Minh nhưng không dừng, đỗ) 

được coi là người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với trường hợp bệnh xác định 

thì phải thực hiện cách ly y tế tại nhà trong thời gian 07 ngày kể từ ngày về địa 

phương, tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong thời gian 07 ngày tiếp theo. Đồng 

thời phải thực hiện xét nghiệm 03 lần vào ngày đầu, ngày thứ 3 và ngày thứ 6 

trong thời gian cách ly y tế tại nhà.  

- Trong thời gian tự theo dõi sức khỏe, yêu cầu hạn chế tiếp xúc với 

những người xung quanh, không tham gia các hoạt động tập trung đông 

người. Nếu có dấu hiệu sốt, ho, đau họng, khó thở hoặc có biểu hiện mất vị 

giác phải báo ngay cho cơ sở y tế nơi gần nhất để được hướng dẫn xử lý kịp 

thời, đúng quy định. 

- Đối với những người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa ra, 

vào thành phố Hồ Chí Minh phải thực hiện các yêu cầu phòng, chống dịch 

theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công văn số 898/BYT-MT ngày 07/02/2021 

về việc hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 trong vận chuyển hàng hóa 

HỎA TỐC 



2 

 

và Công văn số 4351/BYT-MT ngày 28/5/2021 về việc tăng cường phòng, 

chống dịch COVID-19 trong vận chuyển hàng hóa. 

Bộ Y tế (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch 

COVID-19) đề nghị các địa phương khẩn trương triển khai thực hiện. 

Trân trọng cảm ơn./. 

 

 Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- PTTg. Vũ Đức Đam (để báo cáo); 

- Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Các đ/c Thứ trưởng; 

- Các đ/c thành viên BCĐQG; 

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố (để thực hiện); 

- TT KSBT/TTYTD các tỉnh, TP (để thực hiện); 

- Lưu: VT, MT. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Đỗ Xuân Tuyên 
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