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                                   Kính gửi:  

- Sở Y tế; 

     - UBND các huyện, thị xã, thành phố. 
 

Hiện nay, tình hình dịch bệnh trong nước tiếp tục diễn biến phức tạp. Tại 

Thành phố Hà Nội đã bắt đầu ghi nhận nhiều trường hợp mắc COVID-19 trong 

những ngày gần đây. Ngày 21/7/2021, chốt kiểm tra y tế tại Cảng Hàng không Phù 

Cát đã xét nghiệm và phát hiện 02 trường hợp đi từ Hà Nội về Bình Định dương 

tính với SARS-CoV-2. 
 

Để chủ động kiểm soát nguồn lây nhiễm từ Thành phố Hà Nội; trên cơ sở đề 

nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 125/TTr-SYT ngày 22/7/2021 về việc đề xuất thực 

hiện một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, Chủ tịch UBND tỉnh có ý 

kiến như sau:  
 

1. Yêu cầu đối với người đến/về tỉnh từ Thành phố Hà Nội: 
 

a) Phải có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 3 ngày (72 

giờ) trước khi đến/về tỉnh. Trường hợp chưa có giấy xét nghiệm âm tính với 

SARS-CoV-2 hoặc giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 quá 3 ngày (72 giờ) 

trước khi đến/về tỉnh phải thực hiện xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên 

SARS-CoV-2 có trả phí (mức thu bằng với giá mua vào, không tính các chi phí về 

nhân công, vật tư y tế,…) tại các chốt kiểm tra y tế.  
 

b) Thực hiện cách ly tại nhà/nơi lưu trú ít nhất 14 ngày và lấy mẫu xét 

nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày đầu, ngày thứ 4, ngày thứ 7 và ngày thứ 14. Theo 

dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú trong 14 ngày tiếp theo. Riêng các trường hợp là 

F1 sẽ được cách ly tập trung ít nhất 14 ngày theo quy định.  
 

2. Thời điểm thực hiện: Kể từ 0h00 ngày 23/7/2021. 
 

Giám đốc Sở Y tế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và Chủ tịch 

UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận:                                                                         
- Như trên; 

- TT Tỉnh ủy; 

- TT HĐND tỉnh;  

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- TT UBMTTQVN tỉnh; 

- Ban TGTU, Ban Dân vận TU; 

- Các TV BCĐ tỉnh về PC  

  dịch bệnh COVID-19; 

- Báo, Đài PTTH Bình Định; 

-  LĐ VP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, K5, K15. 

KT.CHỦ TỊCH                                                                         

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Lâm Hải Giang     
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