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THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình  

tại cuộc họp về thực hiện cách ly tại nhà đối với người dân ngoài tỉnh 

tự phát về địa phương 

 

Ngày 04 tháng 10 năm 2021, tại Văn phòng Ủy ban nhân dân (UBND) 

tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lê Văn 

Nưng - Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh 

và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình - Phó Trưởng 

ban Thường trực BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh chủ trì cuộc họp BCĐ 

phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh về trao đổi, thống nhất phương án cách ly tại 

nhà đối với người dân ngoài tỉnh tự phát về địa phương, nhằm giảm tải các khu 

cách ly tập trung tại các địa phương và các điểm trường được trưng dụng làm khu 

cách ly tạm thời; đồng thời họp trực tuyến với BCĐ huyện, thị xã, thành phố (cấp 

huyện), xã, phường, thị trấn (cấp xã) để thống nhất quan điểm và cách làm, đảm 

bảo các yêu cầu phòng, chống dịch theo quy định. 

Thành phần tham dự cuộc họp gồm: 

- Điểm cầu tỉnh: Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thành 

viên BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh; Tổ công tác đặc biệt của Chủ tịch 

UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và 

Đào tạo, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. 

- Điểm cầu cấp huyện, xã: Trưởng ban BCĐ và các thành viên BCĐ phòng, 

chống dịch COVID-19 cấp huyện, xã. 

Sau khi nghe Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước - Phó Chỉ huy 

trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang báo cáo 

tóm tắt tình hình người dân tự phát về địa phương trong 04 ngày qua, đề xuất bổ 

sung các giải pháp triển khai thực hiện đảm bảo công tác phòng chống dịch trong 

tỉnh; ý kiến phát biểu của Tổ công tác đặc biệt, ý kiến của các Ủy viên Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy và các thành viên dự họp, ý kiến phát biểu của Phó Bí thư 

Thường trực Tỉnh ủy - Phó Trưởng ban BCĐ tỉnh; ý kiến phát biểu của Trưởng 

ban BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 11 huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch 

UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình - Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ phòng, 

chống dịch COVID-19 tỉnh kết luận như sau: 

Hiện nay, số lượng người dân An Giang từ các tỉnh, thành phố tự phát trở 

về địa phương bằng các phương tiện cá nhân rất đông, tính đến sáng ngày 04 

tháng 10 năm 2021 có gần 30 nghìn người dân ngoài tỉnh trở về địa phương và dự 

báo sẽ còn tiếp tục trong những ngày tới, vượt quá khả năng cách ly, điều trị của 
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tỉnh. Tại các khu tiếp nhận ban đầu, chưa đảm bảo an toàn về điều kiện giãn cách, 

vệ sinh cá nhân do mật độ người về quá đông, không đảm bảo giải pháp 5K theo 

quy định của Bộ Y tế, dễ dẫn đến nguy cơ lây nhiễm chéo trong các khu tiếp 

nhận ban đầu trong trường hợp có lẫn F0 chưa phát hiện… Trước thực trạng nêu 

trên, căn cứ hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công văn số 8318/BYT-DP ngày 

03/10/2021 và trên cơ sở thống nhất ý kiến của các đồng chí trong Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy và ý kiến thống nhất của Trưởng ban BCĐ phòng, chống dịch 

COVID-19 11 huyện, thị xã, thành phố về phương án cách ly tại nhà đối với 

người dân An Giang về quê tự phát sau khi đã được xét nghiệm sàng lọc, phân 

loại đối tượng, Chủ tịch UBND tỉnh - Phó Trưởng BCĐ Thường trực Nguyễn 

Thanh Bình chỉ đạo: 

1. Yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố sau khi tiếp nhận công dân về địa 

phương, khẩn trương sàng lọc, phân loại đối tượng theo yếu tố dịch tể, tổ chức 

xét nghiệm và tiến hành áp dụng các biện pháp cách ly phù hợp theo đúng hướng 

dẫn của ngành y tế; trong đó lưu ý các trường hợp được phép cách ly tại nhà nếu 

đảm bảo các điều kiện sau: 

- Người chưa tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19. 

- Người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 (có chứng nhận tiêm 

chủng đủ liều) 

- Người đã khỏi bệnh COVID-19 (có giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19 

hoặc giấy ra viện không quá 6 tháng tính đến thời điểm đến/về địa phương) 

- Người chưa được tiêm vắc xin nhưng không có biểu hiện sốt, ho, khó thở 

hay liên quan đến các yếu tố dịch tể. 

Tất cả các trường hợp trên đều phải được khám sàng lọc, test nhanh kháng 

nguyên hoặc xét nghiệm RT-PCR có kết quả âm tính và đảm bảo các điều kiện 

cách ly tại nhà theo quy định của Bộ Y tế. 

Tuy nhiên, Trưởng BCĐ cấp huyện dựa trên đánh giá dịch tễ và tình hình 

dịch trên địa bàn, khả năng tổ chức cách ly tập trung của địa phương xem xét, 

quyết định việc cho người dân từ nơi khác về tự cách ly tại nhà, nơi lưu trú, đảm 

bảo các yêu cầu về phòng chống dịch và tự chịu trách nhiệm về quyết định của 

mình. 

2. Tại các khu tiếp nhận ban đầu, yêu cầu BCĐ phòng, chống dịch COVID-

19 các địa phương thực hiện hỗ trợ ngay việc phát khẩu trang y tế cho người dân 

để thay thế các khẩu trang cũ, không đảm bảo vệ sinh và các biện pháp phòng 

chống dịch; yêu cầu người dân bỏ các khẩu trang cũ và rác thải đúng nơi quy 

định. Giao ngành y tế và BCĐ các địa phương bố trí dung dịch sát khuẩn, khẩu 

trang cho người dân. 

3. Khi bố trí người cách ly tại nhà, các địa phương cần khảo sát trước trong 

hộ gia đình có người lớn tuổi, người có bệnh nền hay không để có biện pháp 

hướng dẫn, hỗ trợ thích hợp, đảm bảo an toàn cho người cao tuổi, người có bệnh 

nền. Đối với những hộ gia đình có đông người, không gian sống chật hẹp, không 

đảm bảo điều kiện cách ly tại nhà thì phải bố trí tại các khu cách ly tập trung. 
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Khi bố trí người dân thực hiện cách ly tại nhà, các địa phương phải dán 

bảng thông báo, tổ chức thực hiện nghiêm việc theo dõi, giám sát, bố trí các trạm 

y tế lưu động tổ chức xét nghiệm theo quy định trong thời gian thực hiện cách ly. 

Người cách ly tại nhà phải thường xuyên khai báo y tế, thực hiện 5K, không ra 

khỏi nhà và cam kết tuân thủ các quy định phòng chống dịch; khi có biểu hiện 

sốt, ho, khó thở... phải báo cáo ngay cho chính quyền địa phương, cơ sở y tế gần 

nhất để kịp thời tư vấn, hỗ trợ.  

Các địa phương giao Tổ COVID-19 cộng đồng phối hợp với lực lượng 

công an địa phương, tổ dân phố giám sát chặt chẽ và xử lý nghiêm các đối tượng 

không tuân thủ theo quy định; phát huy tốt vai trò Trạm y tế lưu động, kịp thời 

bóc tách F0 khi phát hiện, tránh lây lan dịch ra cộng đồng. Bên cạnh đó, trong 

quá trình sàng lọc, phân loại  đối tượng, lập danh sách những người đã được tiêm 

vắc xin mũi 1 để có kế hoạch bố trí tiêm tiếp mũi 2, đúng thời gian quy định. 

4. Đối với các những hộ dân cách ly tại nhà có hoàn cảnh khó khăn, địa 

phương phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc vận động các nguồn lực để quan 

tâm, hỗ trợ, chăm lo an sinh xã hội giúp người dân vượt qua giai đoạn khó khăn, 

không để xảy tình trạng người dân thiếu ăn, đứt bữa.  

5. Sở Y tế khẩn trương cập nhật, hướng dẫn chi tiết việc thực hiện cách ly 

tại nhà theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công văn số 8318/BYT-DP ngày 

03/10/2021; nội dung hướng dẫn cần rõ ràng, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ thực hiện để 

BCĐ phòng chống, dịch COVID-19 cấp huyện, xã căn cứ triển khai thực hiện 

ngay; đồng thời Sở Y tế phân bổ kịp thời các thiết bị phòng hộ, thiết bị y tế 

phòng, chống dịch COVID-19 và các test xét nghiệm cho các địa phương để thực 

hiện kịp thời công tác xét nghiệm sàng lọc người dân ngoài tỉnh về địa phương để 

bố trí cách ly thích hợp, đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định; 

hướng dẫn chuẩn bị gói thuốc an sinh gia đình và xem xét bố trí vắc xin ngừa 

COVID-19 cho những người dân đã tiêm chưa đủ liều (mũi 1) khi trở về địa 

phương.  

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo đến các đơn vị có liên quan 

được biết và tổ chức thực hiện./.    

 
Nơi nhận: KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
- TT. TU, UBND tỉnh; 
- BCĐ PCD Covid-19 tỉnh; 
- Các Sở GDĐT, TTTT, CDC; 
- Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy; 
- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 
- Lãnh đạo VP. TU, UBND tỉnh; 
- Báo AG, Đài PTTH AG; 
- Phòng: KGVX, TH, KTTH, KTN, TTCBTH; 
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