
 

 

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, 
CHỐNG DỊCH COVID-19  

TỈNH TUYÊN QUANG 

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
 

Số             /BCĐ-SYT 
V/v tăng cường rà soát người về 

từ các khu công nghiệp có người 

nhiễm SARS-CoV-2. 

 

Tuyên Quang, ngày   16  tháng  5  năm 2021 

Kính gửi:  

- Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 

các huyện, thành phố; 

- Ban Quản lý các khu công nghiệp; 

- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; 

- Công an tỉnh; 

- Đài phát thanh và truyền hình tỉnh; 

 

 Thực hiện Văn bản số 4001/BYT-DP ngày 16/5/2021 của Bộ Y tế về việc 

rà soát người về từ các khu công nghiệp có người nhiễm SARS-CoV-2. 

Từ ngày 07/5/2021 đến 16/5/2021, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã ghi 

nhận trên 300 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2, trong đó phần lớn các trường 

hợp mắc mới gần đây liên quan đến 02 chùm ca bệnh tại khu công nghiệp Vân 

Trung, Quang Châu của tỉnh Bắc Giang. 

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh đề nghị các đơn vị 

phối hợp thực hiện một số nội dung sau: 

1. Công an tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Y tế, Ủy ban nhân dân cấp huyện, 

Thành phố và các đơn vị có liên quan tiếp tục khẩn trương rà soát những người 

làm việc tại các khu công nghiệp có trở về địa phương thăm gia đình trong dịp 

nghỉ lễ 30/4 và 01/5/2021, khuyến cáo những người trong gia đình tự cách ly 

theo dõi sức khỏe và theo dõi người thân đang làm việc tại các khu Công nghiệp 

nếu có trường hợp trở về địa phương từ những khu Công nghiệp đã có công bố 

ca nhiễm SARS-CoV-2 hiện đang cư trú trên địa bàn, nhất là những người lao 

động cùng phân xưởng với người nhiễm SARS-CoV-2 phải coi như là trường 

hợp F1và đưa đi cách ly tập trung, giám sát y tế và lấy mẫu xét nghiệm phát hiện 

sớm, phong tỏa kịp thời thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. 

2. Các cơ quan truyền thông Báo, đài phát thanh và truyền hình tỉnh: 

Tuyên truyền cho những người lao động cùng nhà máy, xí nghiệp, công ty 

(không cùng phân xưởng) với người nhiễm SARS-CoV-2 chỉ về địa phương khi 

thật cần thiết, phải chủ động khai báo với cơ quan y tế và tự cách ly tại nhà 21 

ngày; lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 ít nhất 2 lần (lần đầu từ ngày 

rời khỏi khu công nghiệp, lần cuối vào ngày thứ 21). 

3. Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thành phố chỉ 

đạo Tổ COVID-19 cộng đồng đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng thống 

HỎA TỐC 



 

 

kê số lượng, kết quả truy vết, quản lý những đối tượng nêu trên và gửi kết quả 

về Sở Y tế cập nhật theo Báo cáo trước 16 giờ hàng ngày qua địa chỉ email: 

pnghiepvuy@gmail.com để tổng hợp báo cáo theo quy định. Lưu ý Báo cáo 

tổng hợp gửi vào thứ 6 hàng tuần về các hoạt động trong tuần của các Sở, 

ngành thành viên ban chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh 

thực hiện theo Thông báo số 27/TB-UBND ngày 29/4/2021 về thông báo kết 

luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống 

dịch bệnh COVID-19 tỉnh Tuyên Quang. 

Ban chỉ đạo đề nghị các đơn vị phối hợp triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận:                  KT.TRƯỞNG BAN 

- Như trên;                                                                             PHÓ TRƯỞNG BAN   
- UBND tỉnh (báo cáo)                                                                          
- Thành viên BCĐPCD COVID-19 tỉnh; 

- Lưu VT, NVYD(B) 
                                                                                      

            

                                                                               Nguyễn Thành Hưng 
                                                                                GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ  
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