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An Giang, ngày    tháng 10 năm 2021 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh 

Thực hiện Công văn số 5088/VPUBND-KTN ngày 27/09/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ hoạt động hải quan tại địa bàn. Sở Y tế có ý kiến về 

nội dung này như sau: 

1. Ngày 05/09/2021, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh có ban 

hành Công văn số 2715/BCĐ-KGVX về việc thực hiện các biện pháp phòng 

chống dịch sau ngày 05/9/2021 trên địa bàn tỉnh có nội dung:  

- Giao Bí thư, Trưởng Ban chỉ đạo huyện, thị xã, thành phố căn cứ tình 

hình, dịch bệnh thực tiễn tại địa phương quyết định và tự chịu trách nhiệm việc 

áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch cụ thể với cấp độ cao hơn, phù hợp theo 

từng khu vực. 

- Giao Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quyết định giảm số lượng cán bộ, 

công chức, viên chức, người làm việc tại cơ quan không quá 30%, người ở nhà 

phải làm việc trực tuyến và không tự ý ra ngoài khi không thật sự cần thiết; không 

áp dụng quy định này đối với các đơn vị phải bố trí lực lượng thực hiện nhiệm vụ 

phòng, chống dịch theo quy định (Công an, Quân sự, Biên phòng, Y tế, dân quân 

tự vệ…). 

2. Ngày 14/8/2021, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh 

có ban hành Công văn số 2407/CV-BCĐ có nội dung như sau:  

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

tiêm chủng trên Sổ sức khỏe điện tử hoặc có giấy chứng nhận tiêm chủng đủ liều 

của cơ sở tiêm chủng trong đó liều cuối cùng đã được tiêm ít nhất 14 ngày và 

không quá 12 tháng tính đến thời điểm đến/về địa phương) hoặc đã khỏi bệnh 

COVID-19 (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 đến/về địa 

phương) và có giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19 hoặc giấy ra viện): 

+ Trước khi về An Giang phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-

CoV-2 bằng kỹ thuật PCR trong thời hạn 03 ngày hoặc test nhanh kháng nguyên 

trong vòng 24 giờ. 

+ Tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong 07 ngày kể từ ngày đến/về 

địa phương, luôn thực hiện Thông điệp 5K và thực hiện xét nghiệm 02 lần vào 

ngày đầu và ngày thứ 7. Trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-

CoV-2 thì xử lý theo quy định. 

3. Đến thời điểm hiện tại, chưa có văn bản hướng dẫn người được tiêm đủ 

02 mũi vắc-xin ngừa COVID-19 không phải xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-



 

2 bằng kỹ thuật RT-PCR trong thời hạn 03 ngày hoặc test nhanh kháng nguyên 

trong vòng 24 giờ.  

Cục Hải quan tỉnh là đơn vị đặc thù thực hiện nhiệm vụ trong kiểm tra hàng 

hóa, trong đó có hàng hóa thiết yếu về phòng, chống dịch COVID-19 (Vật tư, thiết 

bị y tế, thuốc, vắc xin…) và các cán bộ, công chức, người lao động làm việc không 

quá 30% có thể ảnh hưởng đến tiến độ thông quan hàng hóa...  

Để đảm bảo trong việc thực hiện nhiệm vụ, yêu cầu thủ trưởng Cục Hải 

quan tỉnh phải có trách nhiệm theo dõi, giám sát việc tuân thủ các biện pháp 

phòng, chống dịch COVID-19 của đoàn công tác trong suốt thời gian làm nhiệm 

vụ; Đoàn công tác phải cam kết tuân thủ thực hiện đúng tất cả các yêu cầu về 

phòng chống, dịch của tỉnh như:  

- Có thể tăng số lượng cán bộ, công chức nhưng phải tiêm đủ liều vắc xin 

ngừa COVID-19 (có chứng nhận tiêm chủng trên Sổ sức khỏe điện tử hoặc có 

giấy chứng nhận tiêm chủng đủ liều của cơ sở tiêm chủng trong đó liều cuối cùng 

đã được tiêm ít nhất 14 ngày. 

 - Yêu cầu các thành viên của đoàn công tác phải thực hiện khai báo y tế, 

lịch trình di chuyển và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-

19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế, nhất là thông điệp 5K trong suốt quá trình di 

chuyển, làm việc; Chỉ được làm việc, nghỉ ngơi ở những nơi đã đăng ký trước, 

không dừng đỗ dọc đường; Không được đến làm việc ở nơi đã thực hiện cách ly, 

phong tỏa theo khuyến cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 địa 

phương; Tự theo dõi sức khỏe như: Sốt, ho, đau họng, khó thở,... phải thông báo 

ngay cho cơ quan y tế để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời; 

- Xét nghiệm test nhanh kháng nguyên cho tất cả thành viên mỗi 03 ngày/01 

lần hoặc PCR SARS-CoV-2 mỗi 05 - 07 ngày/01 lần; 

- Đề nghị Cục Hải quan lập danh sách các cán bộ, công chức, người lao 

động chưa được tiêm ngừa vắc xin COVID-19 gửi về Sở Y tế để được hỗ trợ. 

Trên đây là đề xuất của Sở Y tế về việc hỗ trợ hoạt động hải quan tại địa bàn. 

Kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét./. 

 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BGĐ Sở Y tế (để biết); 

- BCĐ PCD huyện, thị, thành phố; 

- Lưu: VT, NVY. 

  GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Quang Hiền 
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