
    
                              Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể; 
- UBND các huyện, thành phố, thị xã; 
- Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 
 
 

Thực hiện Công điện số 6741/CĐ-VPCP ngày 22/9/2021 của Thủ tướng 
Chính phủ về nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19; Thông báo số 
256/TB-VPCP ngày 23/9/2021 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của  
Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng chống dịch COVID-19; Thông báo số 
744-TB/TU ngày 25/9/2021 của Thường trực Tỉnh ủy về chủ trương điều chỉnh 
một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 

Sau khi xem xét nội dung tham mưu của Giám đốc Sở Y tế tại Công văn 
số 4180/SYT-NVY ngày 23/9/2021, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, 
đoàn thể, UBND các huyện, thành phố, thị xã, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp 
trên địa bàn tỉnh chỉ đạo, triển khai thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch 
COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên từ ngày 27 tháng 9 năm 2021 như sau: 

1. Quy định đối với các hoạt động sản xuất, kinh doanh, văn hóa, 
kinh tế, xã hội 

- Tất cả các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, trường học trên địa bàn tỉnh 
trở lại hoạt động trong trạng thái bình thường mới (trừ cơ sở kinh doanh dịch vụ 
ăn uống vỉa hè, xông hơi, massage, karaoke, quán bar, vũ trường). Đối với các 
loại hình kinh doanh dịch vụ: khu, điểm du lịch, sinh thái, danh thắng; dịch vụ spa, 
chăm sóc sắc đẹp, cắt tóc, gội đầu; phòng tập golf 3D, sân tập golf chỉ phục vụ 
khách cư trú thường xuyên trong tỉnh. 

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh phải tuân thủ 
các quy định về phòng, chống dịch COVID-19, thực hiện nghiêm thông điệp 
5K của Bộ Y tế; phải tạo mã QR-Code điểm khai báo y tế để quản lý thông tin 
người ra vào đơn vị, cơ sở kinh doanh và phục vụ công tác truy vết khi cần thiết. 
Trường hợp đơn vị nào không đảm bảo yêu cầu về phòng, chống dịch thì phải 
tạm dừng hoạt động và hoàn toàn chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật. 

- Các sự kiện, hội nghị tập trung đông người ngoài phạm vi công sở, 
trường học, bệnh viện phải xin ý kiến cấp có thẩm quyền trước khi tổ chức 
thực hiện. 

ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH THÁI NGUYÊN 

 
Số:             /UBND-KGVX 

V/v điều chỉnh biện pháp phòng,  
chống dịch COVID-19 trong  
trạng thái bình thường mới  

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

 
Thái Nguyên, ngày       tháng      năm 2021 
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- Các hoạt động văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng, đám tang, đám cưới, thể dục, 
thể thao, tham quan, du lịch đảm bảo thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế 
và không tập trung quá 50 người trong cùng một thời điểm. 

2. Quy định đối với người ra/vào tỉnh Thái Nguyên  

2.1. Yêu cầu chung  

- Thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế; khai báo y tế tại các Chốt 
kiểm soát dịch COVID-19 trước khi ra/vào tỉnh và hoàn toàn chịu trách nhiệm 
trước pháp luật nếu khai báo y tế không trung thực. Đối với người có sử dụng 
điện thoại thông minh, khi ra/vào tỉnh Thái Nguyên phải cài đặt, sử dụng và 
thường xuyên bật ứng dụng khai báo y tế. 

- Người dân chủ động xác định địa điểm đi và đến (thuộc vùng xanh, 
vùng vàng, vùng cam, vùng đỏ theo thông báo của Bộ Y tế được cập nhật 
thường xuyên trên website: http://moh.gov.vn/dia-diem-cach-ly) để thực hiện 
khai báo y tế và chuẩn bị các điều kiện cần thiết trước khi vào tỉnh Thái Nguyên. 

2.2. Đối với người từ vùng xanh hoặc các địa phương, khu vực đã qua 
14 ngày không ghi nhận ca nhiễm mới trong cộng đồng 

- Phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp 
Realtime-PCR của đơn vị có thẩm quyền trong vòng 72 giờ trước khi vào tỉnh 
Thái Nguyên (sau đây viết tắt là: Có xét nghiệm PCR âm tính trong vòng 72 giờ). 

- Trường hợp không có xét nghiệm PCR âm tính trong vòng 72 giờ: Thực hiện 
cách ly tại nhà 03 ngày và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp 
Realtime-PCR ít nhất 02 lần (lần 1 trong 24 giờ đầu và lần 2 vào ngày thứ 03 
kể từ ngày vào tỉnh Thái Nguyên) theo hình thức tự trả phí. 

2.3. Đối với người từ vùng vàng  

2.3.1. Trường hợp người đã được tiêm đủ liều (02 mũi) vắc xin phòng 
COVID-19 và có xét nghiệm PCR âm tính trong vòng 72 giờ: Tự theo dõi sức khỏe 
tại nhà/nơi lưu trú trong 03 ngày và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng 
phương pháp Realtime-PCR vào ngày thứ 03 kể từ ngày vào tỉnh Thái Nguyên 
theo hình thức tự trả phí. 

2.3.2. Các trường hợp còn lại: Thực hiện cách ly tại nhà 07 ngày, theo dõi 
sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú 07 ngày tiếp theo và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 
bằng phương pháp Realtime-PCR ít nhất 02 lần (trong 24 giờ đầu và ngày thứ 07 
kể từ ngày vào tỉnh Thái Nguyên); tự chi trả chi phí xét nghiệm và các chi phí 
liên quan khác theo quy định. 

2.4. Đối với người từ vùng cam 

2.4.1. Trường hợp người đã được tiêm đủ liều (02 mũi) vắc xin phòng 
COVID-19 và có xét nghiệm PCR âm tính trong vòng 72 giờ: Thực hiện cách ly 
tại nhà/nơi lưu trú 07 ngày, theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú 07 ngày tiếp theo 
và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp Realtime-PCR vào 
ngày thứ 03, ngày thứ 07 kể từ khi vào tỉnh Thái Nguyên; tự chi trả chi phí 
xét nghiệm và các chi phí liên quan khác theo quy định. 
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2.4.2. Các trường hợp còn lại: Thực hiện cách ly tập trung 07 ngày, theo dõi 
sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú 07 ngày tiếp theo và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 
bằng phương pháp Realtime-PCR ít nhất 02 lần (trong 24 giờ đầu và ngày thứ 07 
kể từ ngày vào tỉnh Thái Nguyên); tự chi trả chi phí xét nghiệm và các chi phí 
liên quan khác theo quy định. 

2.5. Đối với người từ vùng đỏ 

2.5.1. Trường hợp người đã được tiêm đủ liều (02 mũi) vắc xin phòng 
COVID-19 và có xét nghiệm PCR âm tính trong vòng 72 giờ: Thực hiện cách ly 
tập trung 07 ngày, cách ly tại nhà/nơi lưu trú 07 ngày tiếp theo và lấy mẫu xét nghiệm 
SARS-CoV-2 bằng phương pháp Realtime-PCR vào ngày thứ 03, ngày thứ 07 
kể từ khi vào tỉnh Thái Nguyên; tự chi trả chi phí xét nghiệm và các chi phí 
liên quan khác theo quy định. 

2.5.2. Các trường hợp còn lại: Thực hiện cách ly tập trung 14 ngày, cách ly 
tại nhà/nơi lưu trú 07 ngày tiếp theo và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng 
phương pháp Realtime-PCR ít nhất 03 lần (trong 24 giờ đầu, ngày thứ 07 và ngày 
thứ 13 kể từ ngày vào tỉnh Thái Nguyên); tự chi trả chi phí xét nghiệm và các 
chi phí liên quan khác theo quy định. 

3. Đối với các doanh nghiệp có nhu cầu đón hoặc tuyển dụng lao động 
từ các tỉnh, thành phố khác vào làm việc tại tỉnh Thái Nguyên 

3.1. Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chỉ đón người lao động từ vùng xanh; 
phải xây dựng phương án, báo cáo nhu cầu và các điều kiện đảm bảo về phòng, 
chống dịch COVID-19 khi tuyển dụng hoặc đón người lao động ngoại tỉnh 
thuộc vùng xanh trở lại làm việc tại doanh nghiệp, gửi Sở Y tế xem xét, phê duyệt 
đảm bảo các yêu cầu sau: 

- Đảm bảo người lao động phải có kết quả xét nghiệm âm tính với 
SARS-CoV-2 bằng phương pháp Realtime-PCR trong vòng 72 giờ trước khi vào 
tỉnh Thái Nguyên. 

- Trường hợp người lao động đã tiêm đủ liều (02 mũi) vắc xin phòng 
COVID-19: Thực hiện tự theo dõi sức khỏe 03 ngày tại nhà/nơi lưu trú và lấy mẫu xét 
nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp Realtime-PCR vào ngày thứ 03 kể từ khi 
vào tỉnh Thái Nguyên. 

- Trường hợp người lao động chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vắc xin 
phòng COVID-19: Thực hiện cách ly 03 ngày tại nhà/nơi lưu trú và lấy mẫu xét nghiệm 
SARS-CoV-2 bằng phương pháp Realtime-PCR vào ngày thứ 03 kể từ khi vào 
tỉnh Thái Nguyên. 

- Doanh nghiệp chịu trách nhiệm bố trí xe đưa đón đảm bảo nguyên tắc 
“1 cung đường 2 điểm đến”; chi trả mọi chi phí đưa đón, xét nghiệm, cách ly và 
các chi phí liên quan khác theo quy định. 

3.2. Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chỉ cho người lao động về thăm nhà 
thuộc vùng xanh và người lao động phải có cam kết tuân thủ các quy định về 
phòng, chống dịch COVID-19 khi về thăm nhà.   
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4. Phòng chống dịch tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp 

- Các cơ sở sản xuất, kinh doanh phải đảm bảo các biện pháp, phương án 
phòng, chống dịch COVID-19; thường xuyên đánh giá nguy cơ lây nhiễm theo 
hướng dẫn tại Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 của Ban Chỉ đạo 
quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và duy trì việc xét nghiệm ngẫu nhiên 
định kỳ trong doanh nghiệp theo quy định. 

- Tất cả các doanh nghiệp phải chủ động ứng dụng công nghệ thông tin 
trong lập danh sách quản lý, theo dõi khai báo y tế đối với người, xe vận chuyển 
hàng hóa, cung cấp dịch vụ… từ ngoại tỉnh vào doanh nghiệp. Khuyến khích các 
tổ chức, doanh nghiệp triển khai các thiết bị tự động kiểm tra luồng xanh đối với 
người lao động, người đến làm việc trong doanh nghiệp. 

5. Đối với trường hợp người điều khiển phương tiện vận tải hàng hóa, 
nguyên vật liệu 

- Phải tuân thủ các quy định về phòng chống dịch trong việc vận chuyển 
hàng hóa, nguyên vật liệu theo quy định tại Quyết định số 1570/QĐ-BGTVT ngày 
24/8/2021 của Bộ Giao thông vận tải. 

- Có xét nghiệm âm tính bằng phương pháp Realtime-PCR hoặc Test nhanh 
kháng nguyên trong vòng 72 giờ trước khi vào tỉnh Thái Nguyên. Nếu kết quả 
xét nghiệm hết hiệu lực thì làm Test nhanh kháng nguyên tại chốt và tự trả chi phí 
theo quy định.  

6. UBND tỉnh giao 

- Sở Y tế, Sở Công Thương, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, 
Công an tỉnh, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Thái Nguyên, UBND các huyện, 
thành phố, thị xã phối hợp chỉ đạo triển khai công tác quản lý, giám sát việc thực hiện 
các nội dung trên theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.  

- Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, 
địa phương triển khai nền tảng “quản lý luồng xanh”; hướng dẫn tạo lập và sử dụng 
mã QR-Code điểm khai báo y tế đến tất cả các cơ quan, đơn vị, địa phương, 
doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh để quản lý thông tin người ra vào đơn vị 
và phục vụ công tác truy vết khi cần thiết. 

Căn cứ chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, 
đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các đơn vị, địa phương, 
doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- BCĐQG phòng, chống dịch COVID-19 (b/c); 
- Bộ Y tế (b/c); 
- TT: Tỉnh ủy; HĐND tỉnh (b/c); 
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh; 
- Thành viên BCĐ phòng, chống  
  dịch COVID-19 tỉnh Thái Nguyên; 
- CVP và các PCVP UBND tỉnh; 
- Lưu: VT, HCTC, KGVX. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

 
 

 
Đặng Xuân Trường 
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