
 
 
 

 

 

 

Kính gửi: 

 - Các phòng chuyên môn; 

 - Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; 

 - Phòng VH-TT các huyện, thị xã, thành phố; 

 - Trung tâm VH, TT-TT các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Thực hiện Công văn số 17707/UBND-VP ngày 22 tháng 11 năm 2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc hướng dẫn triển khai một số nội dung theo Nghị Quyết 

số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021. 

Trước tình hình dịch bệnh Covivd-19 đang diễn ra phức tạp và khó lường, ca 

bệnh cộng đồng và các trường hợp F1 (tiếp xúc gần với F0) có chiều hướng gia 

tăng. Để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 ở các cấp 

độ, Sở Văn hóa và Thể thao phổ biến nội dung Công văn số 17707/UBND-VP  

ngày 22/11/2021 của UBND tỉnh nêu trên đến các phòng chuyên môn, các đơn vị 

sự nghiệp trực thuộc Sở biết và chủ động nghiên cứu thực hiện nghiêm túc, có hiệu 

quả tại cơ quan, đơn vị mình quản lý. 

Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin – Thể thao các 

huyện, thị xã, thành phố tăng cường tuyên truyền, phổ biến các nội dung chi tiết quy 

định (qua phụ lục kèm theo) để người dân tại địa phương nắm bắt và chủ động thực 

hiện nghiêm túc, có hiệu quả trong công tác phòng chống dịch Covid-19. 

( Đính kèm Công văn số 17707/UBND-VP  và Phụ lục Hướng dẫn việc triển 

khai thực hiện các biện pháp y tế đối với người từ các địa phương khác về tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu)  

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO 

Số:            /SVHTT-VP 

V/v hướng dẫn triển khai một số nội dung 

theo Nghị Quyết số 128/NQ-CP  

ngày 11/10/2021 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày       tháng  11  năm 2021 

Nơi nhận:    

- Như trên; 

- BGĐ Sở; 
- Lưu: VT, VP3 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Trung 
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Phụ lục 1 

Hướng dẫn việc triển khai thực hiện các biện pháp y tế đối với người từ các địa phương khác về tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

Tất cả mọi người khi đến/về BR-VT đều phải thực hiện khai báo y tế đầy đủ, trung thực, kịp thời ngay khi vào tỉnh 

 hoặc tại Trạm Y tế địa phương; Luôn thực hiện nghiêm 5K. 
Cấp độ 

dịch nơi đi 
Đối tượng Chỉ định cách ly/ giám sát Chỉ định xét nghiệm Kinh phí 

 

 

 

 

Cấp 4, cấp 3 

và từ các địa 

phương có 

số mắc cao 

như: TP 

HCM, Đồng 

Nai, Bình 

Dương, 

Long An… 

Người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng 

COVID-19 (thẻ xanh trên Sổ Sức khoẻ 

điện tử hoặc giấy chứng nhận tiêm đủ 

liều vắc xin của cơ quan có thẩm quyền 

cấp, mũi tiêm cuối cùng đã qua ít nhất 

14 ngày) hoặc đã khỏi bệnh COVID-

19 trong vòng 6 tháng tính đến thời 

điểm về tỉnh (có giấy ra viện/giấy xác 

nhận khỏi bệnh COVID-19) 

Theo dõi sức khỏe tại nhà, 

nơi lưu trú trong 07 ngày kể 

từ ngày về địa phương 

Thực hiện xét nghiệm 

SARS-CoV-2 vào ngày thứ 

nhất 
Nếu có dấu hiệu bất thường về sức 

khỏe như ho, sốt, khó thở, đau rát 

họng, mất vị giác thì báo cho cơ quan 

y tế để theo dõi và xử trí theo quy 

định 

 

- Chi phí xét nghiệm: 

kinh phí phòng chống 

dịch COVID-19. 

- Các chi phí khác: 

đối tượng tự chi trả 

theo quy định. 

Người tiêm chưa đủ liều vắc xin 

phòng Covid-19 (thẻ vàng trên Sổ Sức 

khoẻ điện tử hoặc giấy chứng nhận tiêm 

chủng của cơ quan có thẩm quyền cấp) 

- Thực hiện cách ly tại nhà, 

nơi lưu trú 07 ngày kể từ 

ngày về địa phương; 

- Tiếp tục tự theo dõi sức 

khỏe trong 07 ngày tiếp theo 

và luôn thực hiện Thông 

điệp 5K 

Thực hiện xét nghiệm 

SARS-CoV-2 vào ngày thứ 

nhất và ngày thứ 7 kể từ 

ngày về địa phương 

- Chi phí xét nghiệm: 

kinh phí phòng chống 

dịch COVID-19. 

- Các chi phí khác: 

đối tượng tự chi trả 

theo quy định 

 

Người chưa tiêm vắc xin phòng 

COVID-19 

- Thực hiện cách ly tập trung 

14 ngày kể từ ngày về địa 

phương (hoặc cách ly tại nhà 

nếu đáp ứng các điều kiện 

theo quy đinh); 

- Tiếp tục tự theo dõi sức 

khỏe trong 14 ngày tiếp theo 

Thực hiện xét nghiệm 

SARS-CoV-2 vào ngày thứ 

nhất, ngày thứ 7 và ngày 

thứ 14 kể từ ngày về địa 

phương 

- Chi phí xét nghiệm: 

kinh phí phòng chống 

dịch COVID-19. 

- Các chi phí khác: 

đối tượng tự chi trả 

theo quy định 

 

Cấp 2, cấp 1 Thực hiện 5K, nhất là phải khai báo y tế kịp thời, trung thực. Khi có một trong các biểu hiện sốt, ho, đau họng, mệt mỏi, mất vị 

giác và khướu giác, khó thở… phải thông báo ngay cho cơ quan y tế địa phương. 
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Lưu ý:  

 Đối với người cao tuổi, người có bệnh nền, phụ nữ mang thai, người dưới 18 tuổi (trẻ em): thực hiện cách ly tại nhà và có người 

chăm sóc cách ly cùng. 

 Tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú: Cam kết thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch; thực hiện nghiêm 5K; 

không ra ngoài nếu không thật cần thiết; nếu ra ngoài phải báo chính quyền, khu phố, thôn ấp/tổ COVID cộng đồng. Khi có dấu 

hiệu Sốt, ho, mệt mỏi, đau họng, mất vị giác và khướu giác, khó thở…phải báo ngay cho cơ quan y tế địa phương. 

 Người từ các địa phương khác về tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mà không khai báo y tế, không thực hiện các biện pháp phòng, chống 

dịch theo quy định thì tùy theo mức độ sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp 

luật và sẽ phải cưỡng chế chấp hành các biện pháp y tế phù hợp để đảm bảo công tác phòng, chống dịch theo quy định. 
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Phụ lục 2 

 Hướng dẫn cách ly giám sát đối với chuyên gia/thân nhân chuyên gia người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam;  

chuyên gia/người lao động Việt Nam hồi hương theo quy định hiện hành
1
 

 

TT Đối tượng Chỉ định cách ly/ giám sát 

1 
Người đã tiêm đủ liều

2
 vắc xin phòng COVID-19 hoặc đã 

khỏi bệnh
3
 COVID-19. 

Cách ly y tế tập trung 07 ngày và tiếp tục theo dõi y tế trong 07 ngày 

tiếp theo 

2 
Người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vắc xin phòng 

COVID-19. 

Cách ly y tế tập trung 14 ngày và tiếp tục theo dõi y tế tại nhà/nơi lưu 

trú trong 14 ngày tiếp theo 

3 

Người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 hoặc đã 

khỏi bệnh COVID-19 và có đi kèm theo trẻ em <18 tuổi 

nhưng trẻ chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vắc xin phòng 

COVID-19 theo quy định. 

Cách ly y tế tập trung 07 ngày, tiếp tục thực hiện cách ly tại nhà 

trong 07 ngày tiếp theo và tiếp tục theo dõi sức khỏe đến hết 28 ngày 

kể từ ngày nhập cảnh 

*Lưu ý: Tất cả người nhập cảnh phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 (bằng phương pháp RT- PCR/RT-LAMP) trong 

vòng 72 giờ trước khi xuất cảnh và được cơ quan có thẩm quyền của nước thực hiện xét nghiệm cấp chứng nhận. 

 Việc bàn giao, tiếp nhận người hoàn thành cách ly y tế tập trung về nơi lưu trú để tiếp tục giám sát, theo dõi y tế thực hiện theo quy 

định tại Công văn số 425/CV- BCĐ ngày 19/01/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc hướng dẫn bàn 

giao, quản lý sau khi hoàn thành cách ly tập trung. 

                                                           
1
 Công văn số 6288/BYT-MT ngày 04/8/2021 của Bộ Y tế về việc giảm thời gian cách ly y tế tập trung đối với người nhập cảnh đã tiêm đủ liều vắc xin phòng 

COVID-19; Công văn số 7020/BYT-MT ngày 25/8/2021 của Bộ Y tế về việc cách ly phòng, chống dịch COVID-19 đối với trẻ em. 
2
 Có giấy chứng nhận tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 theo quy định, liều cuối cùng tiêm trong thời gian ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến 

thời điểm nhập cảnh (giấy chứng nhận tiêm chủng phải được hợp pháp hoá/chứng nhận lãnh sự tại cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài nếu 

Giấy chứng nhận chưa được giới thiệu chính thức thông qua Bộ Ngoại giao) 
3
 Có giấy chứng nhận xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR mẫu đơn không quá 6 tháng tính đến thời điểm nhập cảnh, và có giấy 

xác nhận khỏi bệnh COVID-19 hoặc các giấy tờ tương đương xác nhận đã khỏi bệnh do cơ quan có thẩm quyền tại nước điều trị cấp (giấy chứng nhận xét 

nghiệm dương tính SARS-CoV-2 và giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19 phải được hợp pháp hoá/chứng nhận lãnh sự tại cơ quan đại diện ngoại giao của Việt 

Nam ở nước ngoài nếu Giấy chứng nhận chưa được giới thiệu chính thức thông qua Bộ Ngoại giao) 
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Phụ lục 3 

Hướng dẫn chi tiết công tác xét nghiệm SARS-CoV-2 

 

(Văn bản áp dụng: Nghị quyết 128/NQ-CP; Quyết định 4800/QĐ-BYT; 

Công điện 1700/CĐ-BYT; Văn bản 9472/BYT-MT) 

  

1. Thực hiện xét nghiệm theo địa bàn nguy cơ và nhóm nguy cơ: 

1.1 Xét nghiệm các trường hợp có một trong các biểu hiện: sốt, ho, mệt 

mỏi, đau họng, mất vị giác và khứu giác, khó thở... 

- Phương pháp xét nghiệm: Ưu tiên sử dụng Test nhanh kháng nguyên 

mẫu đơn. 

- Địa điểm xét nghiệm: tại Trạm y tế xã, phường hoặc địa điểm phù hợp. 

- Kinh phí: Phòng, chống dịch COVID-19.  

1.2 Xét nghiệm tầm soát ngẫu nhiên, định kỳ theo chỉ định của cơ quan 

chuyên môn y tế tại các khu vực có nguy cơ cao, tập trung đông người như cơ sở 

khám, chữa bệnh, chợ đầu mối, bến xe, cảng cá, siêu thị… 

- Tần suất, tỷ lệ xét nghiệm: Tùy theo cấp độ dịch. Hiện nay tình hình 

dịch đang diễn biến phức tạp; định kỳ 01 tuần/lần. Tỷ lệ ngẫu nhiên: chọn 20% 

- Phương pháp xét nghiệm: Linh hoạt sử dụng Test nhanh kháng nguyên 

mẫu gộp 3 hoặc xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp 15. 

- Địa điểm xét nghiệm: Phù hợp đối với từng đối tượng. 

- Kinh phí: Phòng, chống dịch COVID-19.  

1.3 Xét nghiệm tầm soát ngẫu nhiên, định kỳ theo chỉ định của cơ quan 

chuyên môn y tế đối với các nhóm nguy cơ (các trường hợp di chuyển nhiều nơi, 

tiếp xúc nhiều người…) như lái xe, phụ xe, bốc dỡ hàng hóa, xe ôm, Shipper,…;  

- Tần suất, tỷ lệ xét nghiệm: Tùy theo cấp độ dịch. Hiện nay tình hình 

dịch đang diễn biến phức tạp; định kỳ 01 tuần/lần. Tỷ lệ ngẫu nhiên: chọn 20% 

- Phương pháp xét nghiệm: Linh hoạt sử dụng Test nhanh kháng nguyên 

mẫu gộp 3 hoặc xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp 15. 

- Địa điểm xét nghiệm: Tại trạm y tế hoặc địa điểm phù hợp. 

- Kinh phí: Phòng, chống dịch COVID-19.  

2. Tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, cơ sở kinh doanh dịch vụ, trung 

tâm thương mại, siêu thị, cơ quan, công sở: 

Tự tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người lao động:  

- Xét nghiệm khi có một trong các biểu hiện triệu chứng như sốt, ho, mệt 

mỏi, đau họng, mất vị giác và khứu giác, khó thở…hoặc có yếu tố dịch tễ;  

- Xét nghiệm khi bắt đầu tổ chức lại sản xuất; 
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- Xét nghiệm ngẫu nhiên người lao động có nguy cơ cao lây nhiễm 

COVID-19 (tổ trưởng tổ sản xuất, quản đốc phân xưởng, lãnh đạo công ty, lễ 

tân, lái xe …) 

- Phương pháp xét nghiệm: Sử dụng Test nhanh kháng nguyên mẫu gộp 3 

hoặc xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp 15. 

- Tần suất, tỷ lệ xét nghiệm: Tùy theo cấp độ dịch. Hiện nay tình hình 

dịch đang diễn biến phức tạp; định kỳ 01 tuần/lần. Tỷ lệ ngẫu nhiên: chọn 20% 

Đồng thời, căn cứ đặc thù của doanh nghiệp, có thể quyết định tần suất, tỷ 

lệ cao hơn, đảm bảo phòng chống dịch hiệu quả. 

3. Tại các cơ sở khám, chữa bệnh: Thực hiện theo quyết định số 

4042/QĐ-BYT ngày 21/9/2020 và 5028/BYT-KHTC ngày 23/6/2021 của Bộ Y 

tế. 

3.1 Xét nghiệm tất cả các trường hợp nghi ngờ  

- Phương pháp xét nghiệm: Ưu tiên sử dụng Test nhanh kháng nguyên 

hoặc RT-PCR mẫu đơn. 

- Địa điểm xét nghiệm: Tại cơ sở khám chữa bệnh. 

- Kinh phí: Phòng, chống dịch COVID-19.  

3.2 Xét nghiệm tất cả các nhân viên y tế tiếp xúc, chăm sóc, điều trị bệnh 

nhân Covid-19, 1 lần/tuần  

- Phương pháp xét nghiệm: Ưu tiên sử dụng Test nhanh kháng nguyên 

mẫu gộp 3 hoặc RT-PCR mẫu gộp 15 

- Địa điểm xét nghiệm: Tại cơ sở khám chữa bệnh. 

- Kinh phí: Phòng, chống dịch COVID-19.  

3.3 Đối với các trường hợp không có triệu chứng nghi ngờ 

 Xét nghiệm tầm soát ngẫu nhiên (20%), định kỳ (1 tuần/lần) cho 

các đối tượng sau: 

- Người bệnh nội trú (chú trọng các trường hợp có bệnh nền, người trên 

60 tuổi…); 

- Người bệnh ngoại trú nhập viện điều trị nội trú (chú trọng các trường 

hợp có bệnh nền, người trên 60 tuổi…); 

- Cán bộ, nhân viên y tế, người lao động tại bệnh viện (chú trọng những 

người làm việc tại các bộ phận nguy cơ cao hơn); 

- Người chăm sóc người bệnh (tối đa không quá 2 người luân phiên); 

-  Các trường hợp chuyển tuyến (trừ cấp cứu khẩn cấp không thể chờ kết 

quả). 

 Phương pháp xét nghiệm: Linh hoạt sử dụng RT-PCR hoặc Test 

nhanh kháng nguyên mẫu đơn hoặc mẫu gộp tùy đối tượng. 

 Địa điểm xét nghiệm: Tại cơ sở khám chữa bệnh. 

 Kinh phí: Phòng, chống dịch COVID-19, BHYT.  
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 Các đối tượng khác và xét nghiệm theo nhu cầu: kinh phí đối tượng 

tự chi trả theo quy định. 

4. Đối với các trường hợp vào tỉnh: 

4.1 Đối với người ở các tỉnh, thành phố, khu vực có cấp độ dịch cấp 4, 

cấp 3 (tương ứng với màu đỏ và màu cam trên bảng phân vùng dịch của Cổng 

Thông tin điện tử của Bộ Y tế) thì áp dụng cụ thể như sau: 

a) Những người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19 (thẻ xanh trên Sổ 

Sức khoẻ điện tử hoặc giấy chứng nhận tiêm đủ liều văc xin của cơ quan có 

thẩm quyền cấp) hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 trong vòng 6 tháng tính đến thời 

điểm về địa phương (có giấy ra viện/giấy xác nhận khỏi bệnh Covid-19): Tự 

theo dõi sức khoẻ tại nhà, nơi lưu trú trong 07 ngày kể từ ngày về địa phương và 

luôn thực hiện Thông điệp 5K;  

- Thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ nhất; nếu có dấu 

hiệu bất thường về sức khỏe như ho, sốt, khó thở, đau rát họng, mất vị giác và 

khứu giác thì báo cho cơ quan y tế để theo dõi và xử trí theo quy định. 

- Phương pháp xét nghiệm: Sử dụng Test nhanh kháng nguyên mẫu đơn. 

- Địa điểm xét nghiệm: tại Trạm y tế xã, phường. 

- Kinh phí: Phòng, chống dịch COVID-19.  

b) Những người tiêm chưa đủ liều vắc xin phòng Covid-19 (thẻ vàng trên 

Sổ Sức khoẻ điện tử hoặc giấy chứng nhận tiêm chủng của cơ quan có thẩm 

quyền cấp): thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú 07 ngày kể từ ngày về địa 

phương; tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 07 ngày tiếp theo và luôn thực hiện 

Thông điệp 5K;  

- Thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ nhất, ngày thứ 7 

kể từ ngày về địa phương. 

- Phương pháp xét nghiệm: sử dụng Test nhanh kháng nguyên mẫu đơn. 

- Địa điểm xét nghiệm: tại Trạm y tế xã, phường/tại nhà, nơi lưu trú. 

- Kinh phí: Phòng, chống dịch COVID-19.  

c) Những người chưa tiêm vắc xin phòng Covid-19: thực hiện cách ly y tế 

tập trung 14 ngày kể từ ngày về địa phương (hoặc cách ly tại nhà nếu đủ điều 

kiện theo quy định); tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo và 

luôn thực hiện Thông điệp 5K;  

- Thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ nhất, ngày thứ 7 

và ngày thứ 14 kể từ ngày về địa phương. 

- Phương pháp xét nghiệm: sử dụng phương pháp xét nghiệm RT-PCR 

mẫu đơn. 

- Địa điểm xét nghiệm: tại cơ sở cách ly y tế tập trung hoặc tại nhà. 

- Kinh phí: Phòng, chống dịch COVID-19.  
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4.2  Tăng cường, chủ động giám sát, xét nghiệm các trường hợp có nguy 

cơ cao, nhất là những người về từ các địa phương có số mắc cao như Tp Hồ Chí 

Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An…đến Bà Rịa-Vũng Tàu; Các trường 

hợp có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh. 

- Phương pháp xét nghiệm: Sử dụng Test nhanh kháng nguyên mẫu đơn. 

- Địa điểm xét nghiệm: tại Trạm y tế xã, phường. 

- Kinh phí: Phòng, chống dịch COVID-19.  

5. Đối với F1 cách ly tại nhà: 

 Đối với F1: 

- Phương pháp xét nghiệm: RT-PCR mẫu đơn. 

- Số lần xét nghiệm: Ngày 1, ngày 7, ngày 14 

- Địa điểm xét nghiệm: tại nhà. 

- Kinh phí: Phòng, chống dịch COVID-19.  

 Đối với người nhà của F1: 

- Phương pháp xét nghiệm: RT-PCR mẫu gộp gia đình. 

- Số lần xét nghiệm: Ngày 1, ngày 7, ngày 14 

- Địa điểm xét nghiệm: tại nhà. 

- Kinh phí: Phòng, chống dịch COVID-19.  

Trong mọi trường hợp, khi phát hiện ổ dịch mới, cần phản ứng nhanh, 

đánh giá nguy cơ, thực hiện truy vết, cách ly, phong tỏa với quy mô, phạm vi 

hẹp nhất có thể; thần tốc xét nghiệm 3 lần/7 ngày; dập dịch trong vòng 14 

ngày theo tinh thần công điện 1409/CĐ-BYT ngày 15/9/2021 của Bộ Y tế. 
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