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UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

BAN CHỈ ĐẠO TỈNH 

PC DỊCH BỆNH COVID-19 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:   /BCĐ-YT Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày      tháng     năm 2020 

V/v tiếp tục tăng cường triển 

khai các biện pháp phòng chống 

dịch COVID-19 và quản lý chặt 

chẽ người nhập cảnh. 

 

 

 

Kính gửi: - Ban Chỉ đạo PCD COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các Sở, ban, ngành; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở; 

- Phòng Y tế các huyện, thị xã, thành phố; 

- Trung tâm Y tế Vietsovpetro; 

- Các cơ sở Y tế tư nhân trên địa bàn tỉnh. 
 

 

Thực hiện Công điện số 1852/CĐ-BCĐ ngày 30/11/2020 của Ban Chỉ đạo 

Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 về việc tăng cường giám sát và quản lý 

người nhập cảnh.  

Nhằm tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn 

tỉnh, Sở Y tế - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 

tỉnh, đề nghị các Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 địa phương; Các Sở 

ban, ngành; các đơn vị trực thuộc Sở, Trung tâm Y tế Vietsovpetro và các cơ sở 

y tế tư nhân trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm một số nội dung sau: 

 “Tiếp tục quán triệt tinh thần chống dịch với mức độ cảnh giác cao nhất, 

không được chủ quan, lơ là; gắn trách nhiệm người đứng đầu trong việc triển 

khai các hoạt động phòng chống dịch COVID-19.” 

1. Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các huyện, thị xã, thành 

phố: 

- Rà soát, bổ sung, kiện toàn ban Chỉ đạo, Ban điều hành các khu cách ly 

tập trung trên địa bàn quản lý. Chỉ đạo cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn 

tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ tại các cơ sở cách ly. 

- Ban Chỉ đạo chống dịch COVID-19 thành phố Vũng Tàu, huyện Đất Đỏ 

cần đảm bảo tuân thủ theo các hướng dẫn tại Quyết định số 1246/QĐ-BYT ngày 

20/3/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn tạm thời cách ly y tế tập 

trung tại khách sạn trong phòng, chống dịch COVID-19 do người được cách ly 

tự nguyện chi trả”. Quản lý chặt chẽ các cơ sở cách ly, người nhập cảnh. 

Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch 

tại các cơ sở cách ly. 
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- Ban Chỉ đạo chống dịch COVID-19 thành phố Bà Rịa, thị xã Phú Mỹ, 

huyện Long Điền; Bệnh viện Bà Rịa đảm bảo tuân thủ theo các hướng dẫn tại 

Quyết định số 878/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành 

“Hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung để phòng chống dịch Covid-

19”. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng chống 

dịch tại các cơ sở cách ly. 

- Tổ chức giám sát chặt chẽ việc tổ chức thực hiện cách ly tại các cơ sở 

cách ly; cách ly tại nhà, nơi lưu trú; tuyệt đối không để những người không có 

trách nhiệm vào khu cách ly và yêu cầu người được cách ly thực hiện đúng quy 

trình, thường xuyên đeo khẩu trang và không được tiếp xúc với người xung 

quanh để tránh lây lan. Nội dung này, Sở Y tế đã có văn bản số 3854/BCĐ-YT 

ngày 05/11/2020 về việc tăng cường quản lý người cách ly trong các cơ sở cách 

ly tập trung trên địa bàn tỉnh. 

- Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện cách ly tại các cơ sở cách ly; cách 

ly tại nhà, nơi lưu trú; đánh giá và xử lý nghiêm các đơn vị, cá nhân để xảy ra 

các sai phạm làm dịch COVID-19 xâm nhập và lây nhiễm trong cộng đồng. 

- Phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội 

Biên phòng tỉnh tổ chức bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội tại các khu vực 

cách ly và cộng đồng, sẵn sàng lực lượng xử lý các tình huống.  

- Thực hiện nghiêm việc quản lý các trường hợp cách ly tại nhà, nơi lưu 

trú theo đúng hướng dẫn tại Quyết định 879/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ Y 

tế về việc ban hành “Hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú phòng chống 

dịch COVID-19”. Đảm bảo giám sát đủ 14 ngày đối với người sau khi hoàn 

thành cách ly tập trung. 

- Kích hoạt lại các tổ, đội giám sát cách ly, theo dõi sức khỏe người dân 

tại cộng đồng, giao trách nhiệm phụ trách các hộ dân trên địa bàn, giám sát việc 

thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bảo đảm phát hiện sớm các trường 

hợp. 

2. Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh; Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu 

- Tổ chức giám sát chặc chẽ tại các khu vực biên giới đường biển, tại khu 

vực cửa khẩu và rà soát các trường hợp đị về từ nước ngoài để phát hiện sớm, 

ngăn chặn kịp thời các trường hợp nhập cảnh trái phép,  

- Đề nghị xử lý nghiêm và yêu cầu cách ly theo quy định. 

3. Các đơn vị khám, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế; Trung tâm Y tế 

Vietsovpetro; các bệnh viện, phòng khám đa khoa tư nhân 

- Tiếp tục triển khai tiêu chí bệnh viện an toàn phòng chống dịch COVID-

19 và các dịch bệnh truyền nhiễm, bảo đảm hoạt động khám, chữa bệnh an toàn; 

cập nhật thường xuyên việc thực hiện bệnh viện an toàn thông qua ứng dụng 

công nghệ thông tin theo hướng dẫn của Bộ Y tế (Nội dung đã được triển khai 
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tại văn bản số 2331/SYT-NV ngày 03/08/2020 về việc triển khai Quyết định 

3088/QĐ-BYT, ban hành “Bộ Tiêu chí bệnh viện an toàn phòng chống dịch 

CIVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp của bệnh viện”). 

- Rà soát, chủ động xây dựng các kịch bản, phương án ứng phó với các 

tình huống dịch bệnh tại cơ sở khám, chữa bệnh. 

- Tiếp tục thực hiện nghiêm việc phòng, chống dịch trong các cơ sở y tế; 

tổ chức phân luồng, phân tuyến điều trị hợp lý ngay từ khâu tiếp đón bệnh nhân, 

phòng ngừa lây nhiễm, tăng cường kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện; xét 

nghiệm phát hiện sớm các trường hợp nghi nhiễm trong số các bệnh nhân, người 

nhà bệnh nhân, các trường hợp có biểu hiện ho, sốt trong cộng đồng (Nội dung 

này đã được triển khai tại Văn bản số 2545/BCĐ-YT ngày 17/8/2020 của Ban 

Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh về việc đảm bảo tuân thủ các biện 

pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh). 

- Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị khám bệnh chữa bệnh trên địa bàn tỉnh 

khẩn trương triển khai thực hiện và hoàn toàn phải chịu trách nhiệm nếu không 

triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh được phân công phụ trách. 
 

4. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

- Chủ động xây dựng các kịch bản, phương án ứng phó với các tình huống 

dịch bệnh tại cộng đồng. Phối hợp với các địa phương, cơ quan, đơn vị để hướng 

dẫn thực hiện các biện pháp ứng phó với các tình huống dịch bệnh. 

- Tăng cường công tác phát hiện sớm, giám sát, lấy mẫu, xét nghiệm với 

tất cả các trường hợp có triệu chứng mắc bệnh đường hô hấp, các trường hợp 

nghi ngờ mắc bệnh, giám sát trên diện rộng để phát hiện nguồn lây; kịp thời phát 

hiện, cách ly, khoanh vùng, xử lý triệt để các ổ dịch. 

- Rà soát, đánh giá công tác xét nghiệm SARS-CoV-2 (nhân lực, công 

suất, dự trù sinh phẩm, quy trình xét nghiệm,…). Xây dựng Kế hoạch xét 

nghiệm SARS-CoV-2 đáp ứng với các tình huống trong thời gian tới. 

- Tăng cường việc lấy mẫu, xét nghiệm đầy đủ cho các đối tượng theo kế 

hoạch của địa phương và xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện mở rộng xét 

nghiệm SARS-CoV-2 cho các đối tượng có nguy cơ bao gồm cả cán bộ tham gia 

công tác phòng chống dịch không có triệu chứng COVID-19; cán bộ công tác tại 

các cửa khẩu, hải quan, khu vực sân bay nơi có tiếp xúc với các đối tượng có 

nguy cơ...  

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác Truyền thông - Giáo dục sức khỏe, cung cấp 

thông tin về tình hình dịch và các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho người 

dân để người dân không hoang mang và chủ động áp dụng các biện pháp bảo vệ 

bản thân gia đình và cộng đồng. Chú trọng các kiến thức cơ bản về y tế dự 
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phòng, nâng cao sức khỏe (chế độ dinh dưỡng,…); các bài học, kinh nghiệm về 

phát hiện ổ dịch, khoanh vùng dập dịch, điều trị. 

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan Báo, Đài, 

thường xuyên theo dõi, cập nhật và tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền 

sâu rộng bằng nhiều hình thức, nội dung phù hợp với từng đối tượng về nguy cơ, 

tác hại của dịch bệnh để người dân biết, chủ động trong việc phòng, chống dịch 

bệnh. Thông báo diễn biến tình hình dịch hàng ngày trên các trang tin điện tử, 

mạng xã hội,…Tiếp tục khuyến cáo mạnh mẽ việc cài đặt ứng dụng Bluezone 

phục vụ truy vết nhanh các trường hợp có nguy cơ mắc bệnh. 

- Phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc quản lý thông tin không 

chính xác về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống. 

5. Trung tâm Y tế huyện Long Điền (cơ sở điều trị COVID-19) 

- Triển khai hiệu quả hoạt động của điều trị COVID-19. Phối hợp các 

phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Y tế, Bệnh viện Bà Rịa và các đơn vị liên 

quan để được hỗ trợ kịp thời trong quá trình điều trị COVID-19 khi có yêu cầu. 

- Đảm bảo duy trì các hoạt động chuyện môn tại Trung tâm, Trạm Y tế và 

công tác y tế dự phòng.  

6. Phòng Y tế các huyện, thị xã, thành phố 

- Tiếp tục yêu cầu các phòng khám tư nhân trên địa bản tăng cường sàng 

lọc người bệnh có dấu hiệu cảm cúm, triệu chứng ho, sốt, bố trí khám ở khu vực 

riêng, phân luồng riêng và có sổ theo dõi họ tên, địa chỉ, số điện thoại của người 

bệnh để theo dõi. 

- Tiếp tục yêu cầu các hiệu thuốc khi bản thuốc cho người có dấu hiệu 

cảm cúm, triệu chứng ho, sốt phải ghi lại họ tên, địa chỉ, số điện thoại, đồng thời 

thông tin đến các cơ sở này số điện thoại đường dây nóng hoạt động 24/24h để 

tiếp nhận thông tin về người mua nghi nhiễm. 

- Chịu trách nhiệm triển khai nội dung công văn này và giám sát việc thực 

hiện đối với các phòng khám tư nhân trên địa bàn quản lý. 

- Tham mưu cho chính quyền địa phương việc tổ chức giám sát, tuyên 

truyền phòng chống dịch chủ động tại cộng đồng. Kích hoạt lại các tổ, đội giám 

sát cách ly, theo dõi sức khỏe người dân tại cộng đồng, giao trách nhiệm phụ 

trách các hộ dân trên địa bàn, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng 

chống dịch bảo đảm phát hiện sớm các trường hợp (Nội dụng đã được triển khai 

tại văn bản số 2435/SYT-NV ngày 10/08/2020 của Sở Y tế). 

7. Phòng Nghiệp vụ, Sở Y tế:  

- Chủ động xây dựng, triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát việc tuân thủ 

các quy định về phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt là các khu 

vục có nguy cơ cao như khu công nghiệp,…; các cơ sở cách ly; các cơ sở, phòng 

khám y tế tư nhân trong tỉnh. 
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- Kiểm soát chặt chẽ việc cấp phép nhập cảnh cho các chuyên gia, thuyền 

viên nhập cảnh và thực hiện cách ly, quản lý, giám sát tại các cơ sở cách ly tập 

trung tại tỉnh. 

-  

8. Phòng Kế hoạch – Tài chính, Sở Y tế:  

- Tiếp tục chủ trì, phối hợp với các đơn vị rà soát, chuẩn bị đầy đủ thuốc, 

hóa chất, sinh phẩm, trang thiết bị, vật tư tiêu hao cho việc tiếp nhận điều trị 

người bệnh, cũng như công tác phòng chống dịch. 

9. Thanh tra Sở Y tế:  

- Tiếp tục chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, bộ phận liên quan, 

tham mưu xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch 

bệnh như: Khai báo y tế không trung thực, không thực hiện nghiêm việc cách ly, 

đưa thông tin không đúng sự thật gây hoang mang dư luận, lợi dụng dịch bệnh 

găm hàng đẩy giá vật tư y tế, khẩu trang, trang thiết bị bảo hộ, trang thiết bị y tế. 

- Chủ trì, phối hợp với các Sở ngành, đơn vị, địa phương, thực hiện 

nghiêm chế tài xử phạt các trường hợp vi phạm không đeo khẩu trang nơi công 

cộng theo Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ về quy 

định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. 

Sở Y tế, Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-

19 tỉnh, kính đề nghị các BCĐ phòng chống dịch COVID-19 các huyện, thị xã, 

thành phố, các đơn vị trực thuộc Sở, Trung tâm Y tế Vietsovpetro và và các cơ 

sở y tế tư nhân trên địa bàn tỉnh khẩn trương chỉ đạo và tổ chức triển khai thực 

hiện./. 

 

(Đính kèm các văn bản liên quan) 

 

 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Ông Nguyễn Văn Thọ (báo cáo); 

- Ông Trần Văn Tuấn (báo cáo); 

- VP UBND tỉnh; 

- Thành viên BCD PCD COVID-19 tỉnh; 

- Các đơn vị trực thuộc ngành Y tế; 

- Báo BR-VT; BRT; 

- Website SYT; 

- Lưu VT-NV. 

 

KT. TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO 

PHÓ BAN CHỈ ĐẠO 

 

 

 
 

 

Phạm Minh An 

(Giám đốc Sở Y tế) 
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