
                                      
 

BỘ Y TẾ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /BYT-DP 
V/v giám sát người về từ các  
khu vực có dịch COVID-19. 

             Hà Nội, ngày       tháng       năm 2021 
 

          
Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Trong những ngày gần đây, sau thời gian nới lỏng giãn cách xã hội tại các tỉnh, 
thành phố khu vực phía Nam, đã ghi nhận số lượng lớn người dân di chuyển từ các địa 
phương này (đặc biệt từ TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai và Long An) trở về 
quê, trong đó đã ghi nhận nhiều người nhiễm vi rút SARS-CoV-2 tại một số tỉnh, thành 
phố nơi người dân trở về. Để có số liệu giúp theo dõi, quản lý kịp thời, không để dịch 
COVID-19 lây lan giữa các tỉnh, thành phố và báo cáo Ban Chỉ đạo Quốc gia; Bộ Y tế 
(Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19) đề nghị Ủy 
ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo thực hiện ngay một số nội dung sau: 

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm Công điện số 1314/CĐ-TTg ngày 07/10/2021 của 
Thủ tướng Chính phủ nhằm đảm bảo người dân có nhu cầu cần thiết, chính đáng được 
đưa, đón về quê an toàn, chu đáo. 

2. Chủ động theo dõi chặt chẽ người về từ các địa phương, khu vực có dịch 
COVID-19 vừa hết giãn cách, nhất là từ các địa phương có số mắc COVID-19 cao 
(như TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An…), thực hiện xét nghiệm, 
căn cứ tình hình thực tế của địa phương để tổ chức cách ly phù hợp (cách ly tập trung 
hoặc cách ly tại nhà), theo dõi sức khỏe và áp dụng các biện pháp phòng chống dịch 
COVID-19 theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế.  

3. Thống kê số lượng người về từ các địa phương, khu vực có dịch COVID-19 kể từ 
ngày 7/10/2021 đến nay (biểu mẫu kèm theo) và hàng ngày gửi thông tin về Bộ Y tế (Cục 
Y tế dự phòng) trước 16 giờ qua Email: pheocvn@gmail.com, điện thoại: 0975.951.185 để 
tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo Quốc gia. 

Trân trọng cảm ơn./. 
  

 Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 
- Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo); 
- Các đ/c Thứ trưởng; 
- Cục: MTYT, KCB; 
- Vụ TT-KT; 
- SYT các tỉnh, TP; 
- TT CDC các tỉnh, TP; 
- Lưu: VT, DP.. 

KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 

 
 
 
 
 

Đỗ Xuân Tuyên 
 

  



 
 

T֠NG H֮P NGƯ֨I Vԓ Tֶ CÁC TỈNH/THÀNH PHỐ KHU VỰC PHÍA NAM  
(tַ ng¨y 07/10/2021) 

 

1. Tỉnh/thành phố báo cáo:……………………………………………….. 
2. Ngày báo cáo:………………………………………………………………. 

 

STT 

Các tỉnh/thành phố 
đã thực hiện giãn 

cách xã hội 
(1) 

Tổng số 
người đã về 
tַ các tỉnh/ 
thành phố 
tại cột (1) 

Xét nghiệm 

Số người 
được lấy 

mẫu 

Số người 
có kết quả 
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Số người 
có kết quả 
Âm t²nh 

Số người 
đang chờ 
kết quả 
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