
ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH LẠNG SƠN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:           /UBND-KGVX Lạng Sơn, ngày       tháng 3 năm 2020 

V/v rà soát, xác minh và hướng 

dẫn cách ly, theo dõi sức khoẻ 

hành khách trên các chuyến bay 

có trường hợp mắc Covid-19 

 

Kính gửi:      

- Các Sở: Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- Công an tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện các Công văn của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19: số 1538/CV-BCĐ ngày 24/3/2020 về việc xuất cảnh của công 

dân nước ngoài đang cách ly y tế và số 1545/CV-BCĐ ngày 24/3/2020 về việc 

hướng dẫn cách ly, theo dõi sức khoẻ hành khách trên các chuyến bay có trường 

hợp mắc Covid-19, UBND tỉnh chỉ đạo như sau: 

1. Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tiếp tục triển khai 

thực hiện các chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về việc tổ chức cách ly và lấy 

mẫu xét nghiệm phòng chống dịch Covid-19.  

- Đối với trường hợp được xác định dương tính với Covid-19: 

+ Thực hiện việc cách ly, điều trị bệnh nhân theo hướng dẫn chẩn đoán, 

điều trị tại Quyết định số 322/QĐ-BYT ngày 06/02/2020 của Bộ Y tế. 

+ Xác định các trường hợp có tiếp xúc gần với trường hợp bệnh được xác 

định dương tính với Covid-19 để thực hiện các biện pháp cách ly y tế, theo dõi 

sức khỏe theo hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng chống Covid-19 tại Quyết 

định số 963/QĐ-BYT ngày 18/3/2020 của Bộ Y tế. 

- Đối với trường hợp đang thực hiện cách ly y tế tại cơ sở tập trung, 

nhà/nơi lưu trú mà đã có kết quả xét nghiệm âm tính thì: 

+ Tiếp tục thực hiện việc cách ly y tế cho đến khi đủ thời gian 14 ngày. 

+ Trong trường hợp công dân nước ngoài đang thực hiện cách ly y tế có 

nguyện vọng được xuất cảnh trở về nước, chính quyền địa phương và đơn vị 

quản lý cơ sở cách ly tập trung chuẩn bị phương tiện vận chuyển, vật tư (khẩu 

trang, dung dịch sát khuẩn) để đưa đến điểm xuất cảnh, hạn chế tiếp xúc, thực 

hiện các biện pháp kiểm dịch y tế để xuất cảnh theo quy định, giám sát việc thực 

hiện xuất cảnh cho công dân nước ngoài đảm bảo an toàn, thuận lợi. 

- Trong một số trường hợp cụ thể, tùy theo kết quả điều tra dịch tễ, quyết 

định việc mở rộng danh sách người tiếp xúc gần với trường hợp bệnh trên cùng 

chuyến bay. 
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- Các trường hợp khác không thuộc các đối tượng nêu trên được áp dụng 

thực hiện theo các văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia hoặc theo hướng 

dẫn tạm thời giám sát và phòng chống Covid-19 tại Quyết định số 963/QĐ-BYT 

ngày 18/3/2020. 

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông tin tới các khách sạn, nhà hàng, 

cơ sở lưu trú để thông báo tới các khách hàng là trường hợp đi trên cùng chuyến 

bay với trường hợp bệnh xác định dương tính với Covid-19 để chủ động liên hệ 

với các cơ quan y tế, chính quyền trên địa bàn và thực hiện các biện pháp phòng 

lây lan dịch bệnh. 

3. Công an tỉnh chỉ đạo công an các huyện, thành phố phối hợp với chính 

quyền trên địa bàn rà soát, xác minh tất cả các trường hợp vào Việt Nam trên 

các chuyến bay có trường hợp bệnh xác định dương tính với Covid-19 và cung 

cấp thông tin cho cơ quan y tế trên địa bàn để thực hiện các biện pháp theo dõi 

sức khỏe, cách ly phù hợp tránh lây lan dịch bệnh. 

4. UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương tổ chức điều tra, xác định nơi 

lưu trú, cư trú của tất cả những hành khách cùng đi trên các chuyến bay có 

trường hợp bệnh xác định dương tính với Covid-19 để có hướng dẫn và thực 

hiện cách ly y tế theo quy định. 

5. Nội dung chỉ đạo tại Công văn số 1545/CV-BCĐ ngày 24/3/2020 của 

Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thay thế các Công văn 

số 1120/CV-BCĐ ngày 07/3/2020, số 1126/CV-BCĐ ngày 09/3/2020 và số 

1204/CV-BCĐ ngày 11/3/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19. 

Công văn này thay thế Công văn số 880/VP-KGVX ngày 10/3/2020 và 

Công văn số 951/VP-KGVX ngày 14/3/2020 của Văn phòng UBND tỉnh. 

(Công văn số 1538/CV-BCĐ và Công văn số 1545/CV-BCĐ được sao gửi 

kèm theo qua VNPT-iOffice). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- C, PCVP UBND tỉnh, các Phòng:  

  KG-VX, KTN, KTTH, TH, TH-CB; 

- Lưu: VT, KG-VX (NTB).     

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Dương Xuân Huyên 
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