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UBND TỈNH HƯNG YÊN 

BAN CHỈ ĐẠO TỈNH 

PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:  255/CV-BCĐ   Hưng Yên, ngày  17 tháng 02 năm 2021 

V/v Hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 

cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động tỉnh ngoài sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 

 

 

Kính gửi:  

- Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

- Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố. 

 

Thực hiện Thông báo số 30/TB-UBND ngày 16/02/2021 về Kết luận của 

Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ tỉnh tại cuộc họp BCĐ tỉnh về công tác 

phòng, chống dịch Covid-19; 

Để chủ động trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 đối với cán bộ, 

công chức, viên chức, chuyên gia, người lao động từ các tỉnh ngoài (sau đây gọi tắt 

là “người lao động có nguy cơ”), Sở Y tế - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh 

có ý kiến như sau: 

1. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, đoàn thể, chính quyền, các 

doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, công trình xây dựng, các hoạt động cung 

cấp dịch vụ.... (gọi tắt là “cơ quan, doanh nghiệp”) trên địa bàn tỉnh thực hiện 

nghiêm những nội dung sau: 

- Chỉ cho phép “người lao động có nguy cơ” vào làm việc khi có kết quả xét 

nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 tại các phòng xét nghiệm được khẳng định theo 

Thông báo của Bộ Y tế. 

- Khi “người lao động có nguy cơ” chưa có kết quả xét nghiệm âm tính: 

+ Nếu chưa quay trở lại tỉnh Hưng Yên, các cơ quan, doanh nghiệp chủ động 

thực hiện xét nghiệm cho “người lao động có nguy cơ” tại các phòng xét nghiệm 

được khẳng định theo Thông báo của Bộ Y tế, chỉ trở lại làm việc khi có xét 

nghiệm âm tính. 

+ Nếu đã quay trở lại tỉnh Hưng Yên, cần khai báo với chính quyền và y tế 

cấp xã, tự cách ly tại nhà/nơi lưu trú cho đến khi có kết quả xét nghiệm. 

- Lập danh sách “người lao động có nguy cơ” có nhu cầu xét nghiệm tại 

Hưng Yên và đăng ký nhu cầu xét nghiệm với Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành 

phố trên địa bàn. 

- Người đứng đầu các “cơ quan, doanh nghiệp” chịu trách nhiệm trước pháp 

luật việc tiếp nhận “người lao động có nguy cơ” và thực hiện biện pháp phòng, 

chống dịch. 

2. Đề nghị Ban Quản ly khu công nghiệp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, 

thành phố phổ biến, chỉ đạo các “cơ quan, doanh nghiệp” trên địa bàn quản lý thực 

hiện nghiêm những nội dung tại mục 1; Tổ chức tuyên truyền, quản lý “người lao 

động có nguy cơ” khai báo với chính quyền và y tế cấp xã, tự cách ly tại nhà/nơi 

lưu trú cho đến khi có kết quả xét nghiệm. 
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3. Về kinh phí xét nghiệm cho “người lao động có nguy cơ”, các “cơ quan, 

doanh nghiệp” chịu trách nhiệm chi trả toàn bộ chi phí liên quan công tác lấy mẫu, 

xét nghiệm theo quy định tại Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 29/03/2020 của Chính 

phủ về chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19 và Công văn số 

5834/BYT-KHTC ngày 27/10/2020 về hướng dẫn tạm thời việc thanh toán chi phí 

thực hiện xét nghiệm Covid-19. 

4. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh: 

- Hướng dẫn quy trình đăng ký, lấy mẫu xét nghiệm, tiếp nhận mẫu xét 

nghiệm cho Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố đảm bảo an toàn, khoa học, có 

thứ tự ưu tiên lấy mẫu xét nghiệm cho “người lao động có nguy cơ” khi các “cơ 

quan, doanh nghiệp” đăng ký. 

- Tham mưu Sở Y tế bổ sung cán bộ lấy mẫu xét nghiệm cho Trung tâm y tế 

huyện, thị xã, thành phố đảm bảo đáp ứng nhu cầu lấy mẫu xét nghiệm cho “người 

lao động có nguy cơ” khi các “cơ quan, doanh nghiệp” đăng ký. 

- Chủ trì, phối hợp cơ sở xét nghiệm trong tỉnh thực hiện tiếp nhận và xét 

nghiệm mẫu khi Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố gửi đảm bảo có kết quả 

nhanh nhất, sớm nhất để cho “người lao động có nguy cơ” trở lại nơi làm việc, 

phục vụ sản xuất kinh doanh. 

5. Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố: 

- Thông báo quy trình tiếp nhận và bố trí tiếp nhận đăng ký nhu cầu xét 

nghiệm của các “cơ quan, doanh nghiệp” trên địa bàn quản lý. 

- Tổng hợp và gửi đăng ký nhu cầu xét nghiệm của các “cơ quan, doanh 

nghiệp” về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

- Sau khi có sự thống nhất của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, bố trí lấy 

mẫu xét nghiệm đối với “người lao động có nguy cơ” của các “cơ quan, doanh 

nghiệp” trên địa bàn quản lý. 

- Thực hiện bàn giao mẫu xét nghiệm, nhận kết quả và trả kết quả xét 

nghiệm cho các “cơ quan, doanh nghiệp” trên địa bàn quản lý. 

6. Các bệnh viện (Bệnh viện đa khoa tỉnh, Bệnh viện đa khoa Phố Nối, Bệnh 

viện Sản Nhi, Bệnh viện Phổi) nghiên cứu triển khai thực hiện xét nghiệm vi rút 

SARS-CoV-2, báo cáo Sở Y tế trong ngày 17/02/2021. 

(Sở Y tế xin gửi kèm theo Danh sách các ổ dịch và vùng giãn cách xã hội 

theo Chỉ thị 16/CT-TTg từ ngày 27/01/2021 đến nay; Danh sách các phòng xét 

khẳng định theo Thông báo của Bộ Y tế)./. 
 

Nơi nhận:  

- Như trên; 
- Đ/c Bí thư, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; 

- Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- Đài PTHT tỉnh; Báo Hưng Yên; 

- Các đơn vị trong ngành; 

- Lưu: VT, NVY. 

TM. BAN CHỈ ĐẠO TỈNH 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

Nguyễn Thị Anh 
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