
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NINH THUẬN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 Số:         /UBND-VXNV     Ninh Thuận, ngày       tháng  5 năm 2022 

V/v phòng chống dịch Covid-

19 đối với người nhập cảnh 

trong giai đoạn mới. 

 

                                                 

                                         Kính gửi: 

- Các sở, ban, ngành; 

- Các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh; 

- Các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 

 

Thực hiện Công điện số 416/CĐ-TTg ngày 13/5/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc tạm dừng yêu cầu phải xét nghiệm virus SARS-CoV-2 trước 

khi nhập cảnh vào Việt Nam; 

Để tiếp tục chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 

phù hợp với tình hình mới, bảo vệ sức khỏe người dân, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, 

thành phố và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp liên quan thực hiện các biện 

pháp phòng, chống dịch Covid-19 đối với người nhập cảnh Việt Nam như sau:  

1. Tạm dừng yêu cầu phải xét nghiệm SARS-CoV-2 trước khi nhập cảnh. 

Sau khi nhập cảnh trong vòng 24 giờ đầu kể từ khi nhập cảnh, thực hiện xét 

nghiệm SARS-CoV-2 (bằng phương pháp RT-PCR hoặc test nhanh kháng 

nguyên SARS-CoV-2) để kiểm soát dịch Covid-19; Trường hợp chưa được xét 

nghiệm tại cửa khẩu khi đến/về tỉnh, cơ quan, đơn vị hoặc doanh nghiệp, hộ gia 

đình (nơi có người nhập cảnh lưu trú) có trách nhiệm liên hệ cho cơ sở y tế (xã, 

phường, thị trấn hoặc Trung tâm Y tế huyện, thành phố) gần nhất để lấy mẫu, 

xét nghiệm. 

Nếu dương tính với SARS-CoV-2, thực hiện cách ly, điều trị theo quy 

định của Bộ Y tế; Nếu âm tính, tự theo dõi sức khỏe (10 ngày kể từ ngày nhập 

cảnh), đeo khẩu trang và giữ khoảng cách trong quá trình di chuyển, làm việc tại 

tỉnh; Khi có các triệu chứng nghi nhiễm SARS-CoV-2 (sốt; ho; đau họng; chảy 

nước mũi, nghẹt mũi; đau người, mệt mỏi, ớn lạnh; giảm hoặc mất vị giác; giảm 

hoặc mất khứu giác; đau, nhức đầu; tiêu chảy; khó thở; viêm đường hô hấp...) 

hoặc nếu tự xét nghiệm có kết quả xét nghiệm dương tính thì phải báo ngay cho 

cơ sở y tế gần nhất (Trạm Y tế, Trung tâm Y tế, Bệnh viện hoặc Phòng khám) để 

xử lý dịch bệnh theo quy định. 

2. Sở Y tế, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phối hợp các cơ quan, 

đơn vị liên quan tiếp tục duy trì các hoạt động giám sát, phát hiện sớm và điều 

tra, xử lý ổ dịch Covid-19 kịp thời, đặc biệt là các ổ dịch mới, bất thường (phạm 



vi, tốc độ lây lan, số mắc, tỷ lệ ca bệnh nặng, tử vong, có biến thể mới...) có liên 

quan đến người nhập cảnh. 

3. Các sở, ban, ngành chức năng và Ủy ban nhân dân các huyện, thành 

phố tổ chức phổ biến, triển khai đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân 

dân thực hiện công tác phòng, chống dịch đối với người nhập cảnh theo nội 

dung yêu cầu kể trên và duy trì các hoạt động kiểm soát, giám sát dịch Covid-19 

theo Công văn số 1997/UBND-VXNV ngày 12/5/2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc giám sát dịch Covid-19 và tạm dừng khai báo y tế nội địa trong giai 

đoạn mới của dịch bệnh Covid-19. Đồng thời theo chức năng, nhiệm vụ và địa 

bàn phụ trách, thường xuyên giám sát, kịp thời xử lý và báo cáo các vấn đề phát 

sinh về Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Y tế để chỉ đạo, hướng dẫn xử lý./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

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

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- UBMTTQVN tỉnh và các TC CTXH; 

- BCĐ PCD Covid-19 tỉnh; 

- VPUB: LĐ; 

- Lưu: VT, VXNV. NNN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Long Biên 
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