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                                   Kính gửi: 

- Các sở, ban, ngành; 

- Cơ quan ngành dọc tỉnh; 

- Các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh; 

- Các doanh nghiệp nhà nước tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 

Hiện nay dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp; sau 99 ngày không 

có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, liên tiếp trong các ngày 25 và 26 tháng 

7/2020 Bộ Y tế công bố 04 bệnh nhân dương tính với COVID -19 (ca bệnh số 

416, 418, 419, 420). Trong 04 trường hợp trên, có 03 trường hợp sinh sống tại 

thành phố Đà Nẵng và 01 trường hợp ở tỉnh Quảng Ngãi. Bộ Y tế xác định đây là 

những trường hợp có khả năng lây nhiễm cao, cần triển khai ngay các biện pháp 

phòng, chống dịch.  

Để đảm bảo an toàn công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh. Ban Chỉ 

đạo tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành 

phố chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các nội dung sau: 

1. Thông báo trong cộng đồng dân cư, cơ quan, công ty, nhà máy, xí 

nghiệp... và yêu cầu tất cả những người từ Đà Nẵng đến hoặc trở về Đồng Nai từ 

ngày 13/7/2020 và người từ Quảng Ngãi đến hoặc trở về Đồng Nai từ ngày 

17/7/2020 phải khai báo y tế trên phần mềm nCoV của Bộ Y tế và cách ly y tế tại 

nhà trong vòng 14 ngày kể từ ngày rời thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Ngãi theo 

hướng dẫn của ngành y tế.  

Các trường hợp có tiếp xúc với bệnh nhân số 416 , 418 , 419, 420 và các 

bệnh nhân khác (nếu có) phải cách ly tập trung tại các cơ sở cách ly tập trung của 

tỉnh và lấy mẫu xét nghiệm. Các trường hợp có triệu chứng liên quan đến COVID-

19 phải được nhập viện, cách ly, xét nghiệm vi rút Sars - CoV2.   

2. Tăng cường tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động và nhân dân tiếp tục sử dụng khẩu trang nơi công cộng, rửa tay bằng dung 

dịch sát khuẩn hoặc xà phòng. Thường xuyên thực hiện vệ sinh nơi làm việc, nơi 

ở theo hướng dẫn của ngành y tế. 
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3. Tạm dừng các chuyến tham quan, du lịch, thăm thân nhân và những công 

việc không cần thiết khác đến thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi. 

 4. Giao Sở Y tế:  

- Chủ động theo dõi sát thông tin diễn biến tình hình dịch để có các biện 

pháp phòng chống dịch kịp thời, hiệu quả. 

- Tiếp tục phối hợp các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan hướng dẫn, 

triển khai, giám sát việc thực hiện cách ly, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp 

nghi ngờ theo quy định. 

- Chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh yêu cầu người đến khám phải 

đeo khẩu trang, kiểm tra thân nhiệt và thực hiện phân luồng, khám sàng lọc  bệnh 

nhân hô hấp. Kịp thời cách ly, điều trị cho các trường hợp nghi nhiễm vi rút SARS-

CoV-2, không để xảy ra tử vong do dịch bệnh. 

- Chỉ đạo các cơ sở y tế dự phòng tăng cường công tác giám sát, phòng 

chống dịch trong cộng đồng; phối hợp các cơ quan chức năng giám sát, phát hiện 

sớm người đến từ vùng có dịch, người nhập cảnh trái phép. Triển khai các đội 

phản ứng nhanh, truy vết triệt để trong trường hợp xuất hiện ca nghi ngờ hoặc ca 

bệnh trong cộng đồng. 

5. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý các Khu công 

nghiệp Đồng Nai: 

Thông tin tới các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn có các chuyên 

gia vào làm việc tiếp tục thực hiện nghiêm các yêu cầu tại Công văn số 3949/CV-

BCĐ ngày 24/7/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống COVID-19.  

Đối với các chuyên gia về Việt Nam từ ngày 06/8/2020 phải được xét 

nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Real time PCR trong thời gian từ 03 - 07 

ngày trước khi nhập cảnh vào Việt Nam. Xét nghiệm phải được thực hiện tại 

phòng xét nghiệm do Chính phủ phê duyệt hoặc thuộc hệ thống phòng xét nghiệm 

của Tổ chức Y tế thế giới. Đơn vị mời chuyên gia chịu trách nhiệm đảm bảo an 

toàn phòng chống dịch COVID-19 khi mời chuyên gia vào làm việc. 

6. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Sở Y tế chỉ đạo các đơn 

vị lữ hành, các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh rà soát danh sách khách du lịch đang 

lưu trú, cung cấp thông tin người từng đến thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi 

theo thời gian tại điểm 1 cho chính quyền và cơ sở y tế địa phương để thực hiện 

các biện pháp phòng chống dịch. 

7. Giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Y tế tăng cường tuyên 

truyền, nhắc nhở người dân tự bảo vệ sức khỏe, tiếp tục tuân thủ việc đeo khẩu 

trang nơi công cộng và các biện pháp phòng chống dịch. 

8. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp Sở Y tế xây dựng Kế hoạch đảm 

bảo an toàn phòng chống dịch bệnh trong suốt thời gian tổ chức kỳ thi tốt nghiệp 
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phổ thông trung học năm 2020 trên địa bàn tỉnh. 

9. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tiếp tục phối hợp Công an tỉnh đảm bảo an ninh 

trật tự, sẵn sàng cử lực lượng làm công tác hậu cần, hỗ trợ lực lượng quân y phối 

hợp với ngành y tế để thực hiện công tác chuyên môn khi được yêu cầu hỗ trợ. 

10. Công an tỉnh: 

- Chỉ đạo cơ quan Công an địa phương quản lý chặt công tác tạm trú, tạm 

vắng và cư trú trên địa bàn. 

- Tăng cường kiểm tra, rà soát, xử lý người nước ngoài đến cư trú, tạm trú 

bất hợp pháp trên địa bàn tỉnh. Quản lý chặt chẽ người nước ngoài được phép làm 

việc, lưu trú tại địa phương. 

- Vận động quần chúng nhân dân phát hiện và tiến hành xử lý nghiêm các 

đối tượng đưa người nhập cảnh trái phép vào Đồng Nai. 

- Xử lý nghiêm các trường hợp đưa thông tin không đúng, sai sự thật về 

dịch COVID-19 gây hoang mang trong dư luận. 

11. UBND các huyện, thành phố chỉ đạo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch 

các huyện, thành phố: 

 - Tiếp tục tuyên truyền để nhân dân không được chủ quan, thực hiện đúng 

và đầy đủ các quy định về phòng chống dịch COVID-19. Vận động nhân dân 

thông báo kịp thời cho chính quyền địa phương các trường hợp nhập cảnh trái 

phép trong cộng đồng để có biện pháp xử lý. 

- Chỉ đạo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các xã, phường, thị 

trấn rà soát lập danh sách toàn bộ những trường hợp trên địa bàn đi, đến, về từ Đà 

Nẵng (từ 13/7/2020) và Quảng Ngãi (từ 17/7/2020), triển khai cách ly y tế tại nhà 

14 ngày theo quy định. 

Yêu cầu các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai 

thực hiện nghiêm túc các quy định trên./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- VP Chính phủ; Bộ Y tế; 

- TTTU, TT HĐND, UBMTTQVN tỉnh; 

- Các Ban đảng, VP thuộc TU; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Cục quản lý thị trường tỉnh; 

- Chánh, các PCVP UBND tỉnh; 

- Lưu VT, KGVX, các phòng, Cổng TTĐT. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 
Nguyễn Hòa Hiệp 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 
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