UBND TỈNH VĨNH PHÚC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1602 /STTTT-TTBCXB

Vĩnh Phúc, ngày 17 tháng 9 năm 2021

V/v tuyên truyền một số nội dung về thủ
tục, điều kiện vào địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
qua chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19

Kính gửi:
- Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh;
- Báo Vĩnh Phúc, Đài Phát thanh và Truyền hình, Tạp chí Văn nghệ
Vĩnh Phúc, Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử Vĩnh Phúc;
- Các cơ quan, đơn vị có Trang thông tin điện tử;
- Các cơ quan, đơn vị xuất bản Bản tin;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;
- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố;
- Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao các huyện, thành phố;
- UBND các xã, phường, trị trấn.

Thực hiện Văn bản số 8179/CV-BCĐ ngày 17/9/2021 của Ban Chỉ đạo phòng,
chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc (gửi kèm theo văn bản này); Sở Thông
tin và Truyền thông trân trọng đề nghị Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú
trên địa bàn tỉnh; Báo Vĩnh Phúc, Đài Phát thanh và Truyền hình, Tạp chí Văn nghệ
Vĩnh Phúc, Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử Vĩnh Phúc; Đài Truyền thanh Truyền hình cấp huyện; Đài Truyền thanh cấp xã và các hình thức thông tin cơ sở
khác khẩn trương, tập trung triển khai thực hiện nội dung trọng tâm tuyên truyền sâu
rộng đến người dân một cách chính xác, đầy đủ và sớm nhất về một số nội dung, thủ
tục, điều kiện vào địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc qua các chốt kiểm soát dịch bệnh COVID19, cụ thể như sau:
1. Áp dụng đối với người ra/vào tỉnh Vĩnh Phúc từ địa phương đang thực
hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ (tính đến phạm vi cấp xã):
1.1. Người sinh sống, lưu trú tại các tỉnh, thành phố, khu vực đang thực hiện
giãn cách theo Chỉ thị số 16/CT-TTg hoặc khu vực đang thực hiện cách ly y tế vùng
có dịch (vùng đỏ), Chính phủ yêu cầu không được di chuyển ra khỏi tỉnh, thành phố,
khu vực đang thực hiện giãn cách.
Trường hợp không tuân thủ, khi vào tỉnh Vĩnh Phúc phải thực hiện cách ly y
tế tập trung và xét nghiệm như đối với trường hợp F1 theo quy định tại Quyết định
số 2519/QĐ-UBND ngày 12/9/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc.
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1.2. Đối với các trường hợp là lãnh đạo, cán bộ quản lý, công chức, viên chức
của Trung ương, địa phương thực hiện công vụ; các chuyên gia, các lãnh đạo doanh
nghiệp, người lao động mà được phép đi lại hoặc các đối tượng trong quá trình làm
việc phải di chuyển từ các tỉnh, thành phố, khu vực đang thực hiện giãn cách theo
Chỉ thị số 16/CT-TTg của Chính phủ đến tỉnh Vĩnh Phúc và ngược lại theo yêu cầu
của các cấp có thẩm quyền phải đảm bảo công tác phòng, chống dịch theo quy định;
yêu cầu thực hiện các nội dung, cụ thể như sau:
- Khi đi công tác thực hiện công vụ phải mang theo các giấy tờ theo yêu cầu
nhiệm vụ công tác, thực hiện công vụ (giấy công tác, giấy giới thiệu,…); một trong
các giấy tờ tùy thân (Căn cước công dân, Chứng minh thư nhân dân, hội chiếu/visa
(đối với người nước ngoài)…;
- Thực hiện xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 kết quả âm tính trước khi đi
công tác; trước khi về tỉnh phải có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính trong
vòng 03 ngày gần nhất. Nếu thời gian đi công tác ngắn dưới 03 ngày và kết quả xét
nghiệm còn trong vòng 03 ngày thì không phải làm lại xét nghiệm.
- Khi đảm bảo các điều kiện trên thì không áp dụng biện pháp cách ly y tế.
2. Áp dụng đối với người ra/vào tỉnh Vĩnh Phúc từ địa phương đang thực
hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ (tính đến phạm vi cấp xã):
2.1. Cán bộ, công chức, viên chức, chuyên gia, cán bộ quản lý, công nhân,
người lao động (hiện đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh
doanh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc) và các chuyên gia, người lao động có giao kết
hợp đồng với các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện theo
quy định tại điểm b mục 3 Điều 1 của Quyết định số 2519/QĐ-UBND ngày
12/9/2021; khi đi qua chốt phải đáp ứng các giấy tờ sau:
- Giấy tờ tùy thân (có một trong các giấy tờ: Căn cước công dân/Chứng minh
thư nhân dân/Sổ hộ khẩu hoặc giấy xác nhận nơi cư trú/Hộ chiếu, visa (đối với người
nước ngoài,…)/….).
- Giấy xác nhận kèm theo bản cam kết (mẫu gửi kèm theo).
- Phiếu xét nghiệm SARS-CoV-2 (Test nhanh kháng nguyên hoặc RT-PCR)
cho kết quả âm tính trong vòng 72 giờ.
2.2. Giáo viên, học sinh, sinh viên, người lao động hiện đang làm việc, học
tập tại trường học trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện theo quy định tại điểm c
mục 3 Điều 1 của Quyết định số 2519/QĐ-UBND ngày 12/9/2021; khi đi qua chốt
phải đáp ứng các giấy tờ sau:
- Giấy tờ tùy thân (có một trong các giấy tờ: Căn cước công dân/Chứng minh
thư nhân dân/Sổ hộ khẩu hoặc giấy xác nhận nơi cư trú/Hộ chiếu, visa (đối với người
nước ngoài,…)/thẻ học sinh/...).

3
- Giấy xác nhận kèm theo bản cam kết (mẫu gửi kèm theo).
- Phiếu xét nghiệm SARS-CoV-2 (Test nhanh kháng nguyên hoặc RT-PCR)
cho kết quả âm tính trong vòng 07 ngày.
2.3. Người không thuộc đối tượng nêu tại điểm 2.1 và 2.2 của Mục 2 về tỉnh
Vĩnh Phúc phải thực hiện cách ly y tế và theo dõi sức khỏe theo quy định; khi đi qua
chốt phải đáp ứng các giấy tờ sau:
- Giấy tờ tùy thân (có một trong các giấy tờ: Căn cước công dân/Chứng minh
thư nhân dân/Sổ hộ khẩu hoặc giấy xác nhận nơi cư trú/Hộ chiếu, visa (đối với người
nước ngoài…).
- Phiếu xét nghiệm SARS-CoV-2 (Test nhanh kháng nguyên hoặc RT-PCR)
cho kết quả âm tính trong vòng 72 giờ.
3. Đối với người ra/vào tỉnh Vĩnh Phúc từ địa phương không có dịch (và
không áp dụng Chỉ thị số 15/CT-TTg, Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính
phủ, tính đến phạm vi cấp xã):
3.1. Cán bộ, công chức, viên chức, chuyên gia, quản lý, công nhân, người lao
động, học sinh, sinh viên,...(hiện đang học tập, làm việc tại các đơn vị, trường học
cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc) không bắt buộc phải thực
hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 (Test nhanh kháng nguyện hoặc RT-PCR) cho kết
quả âm tính trong vòng 72 giờ khi đi qua chốt nhưng phải đáp ứng các giấy tờ sau:
- Giấy tờ tùy thân (có một trong các giấy tờ:Căn cước công dân/Chứng minh
thư nhân/Sổ hộ khẩu hoặc giấy xác nhận nơi cư trú/thẻ học sinh/Hộ chiếu, visa (đối
với người nước ngoài),/ …).
- Giấy xác nhận kèm theo bản cam kết (mẫu gửi kèm theo).
3.2. Người không thuộc đối tượng nêu tại điểm 3.1 của Mục 3 nêu trên vào
tỉnh Vĩnh Phúc phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định, khi đi
qua chốt phải đáp ứng các giấy tờ sau:
- Giấy tờ tùy thân (có một trong các giấy tờ: Căn cước công dân/Chứng minh
thư nhân dân/Sổ hộ khẩu hoặc giấy xác nhận nơi cư trú/Hộ chiếu, visa (đối với người
nước ngoài…).
- Phiếu xét nghiệm SARS-CoV-2 (Test nhanh kháng nguyện hoặc RT-PCR)
cho kết quả âm tính trong vòng 72 giờ.
4. Áp dụng biện pháp đối với người bệnh, người chăm sóc người bệnh về
tỉnh Vĩnh Phúc sau khi kết thúc đợt điều trị tại các cơ sở điều trị thuộc khu vực,
tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 16/CT-TTg, Chỉ thị số
15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ (tính đến phạm vi cấp xã) thực hiện cách
ly, điều trị tại cơ sở y tế hoặc tại nhà theo quy định, khi đi qua chốt phải đáp ứng các
giấy tờ sau:
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- Giấy tờ tùy thân (có một trong các giấy tờ: Căn cước công dân/Chứng minh
thư nhân dân/Sổ hộ khẩu hoặc giấy xác nhận nơi cư trú/thẻ học sinh/…).
- Giấy ra viện hoặc giấy tờ liên quan đến công tác điều trị.
- Phiếu xét nghiệm SARS-CoV-2 (Test nhanh kháng nguyện hoặc RT-PCR)
cho kết quả âm tính trong vòng 72 giờ.
5. Áp dụng đối phương tiện giao thông “luồng xanh” thực hiện theo quy
định của Bộ Giao thông vận tải, Tổng cục đường bộ Việt Nam và hướng dẫn của Sở
Giao thông vận tại tỉnh Vĩnh Phúc.
6. Về nội dung, hình thức Giấy xác nhận và Cam kết gửi mẫu kèm theo:
- Ảnh chân dung phải được đóng dấu giáp lai của cơ quan, đơn vị, trường học,
tổ thức, doanh nghiệp (gọi chung là cơ quan tổ chức) chủ quản.
- Chậm nhất đến hết ngày 21/9/2021, các cơ quan tổ chức phải thực hiện xong
việc cấp Giấy xác nhận và Cam kết theo mẫu cho cá nhân thuộc đơn vị mình để đáp
ứng yêu cầu kiểm soát khi đi qua chốt. Các cơ quan, tổ chức phải chịu trách nhiệm
về tính chính xác của mình trong việc xác nhận đối với cá nhân theo nội dung văn
bản này.
7. Giao các Sở, ban, ngành, Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, UBND các huyện,
thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý thông tin kịp thời văn bản này
đến các cơ quan, đơn vị, trường học, tổ chức, doanh nghiệp biết để thực hiện.
8. Các trường hợp đặc biệt khác Ban Chỉ đạo tỉnh xem xét, quyết định.
Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị UBND các huyện, thành
phố, các cơ quan, đơn vị, quan tâm chỉ đạo, phối hợp và tổ chức thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (B/c);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (B/c);
- GĐ, các PGĐ;
- Lưu: VT, TTBCXB.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Đỗ Hữu Vinh

