
UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:     /SVHTT-VP 

V/v thực hiện nghiêm các quy định về cách ly 

tập trung và quản lý sau khi kết thúc cách ly 

tập trung phòng chống dịch COVID-19 

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày      tháng  5  năm 2021 

 

 

Kính gửi: 

   - Các phòng chuyên môn; 

   - Các Đơn vị trực thuộc Sở. 
 

  

Thực hiện Công văn số 2186/SYT-NV ngày 05/05/2021 của Ban Chỉ đạo 

phòng chống dịch bệnh COVID-19 về việc thực hiện nghiêm các quy định về cách 

ly tập trung và quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung phòng chống dịch 

COVID-19 theo Công điện 597/CĐ-BCĐ ngày 05/5/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc 

gia phòng chống dịch COVID-19; 

Nhằm góp phần đảm bảo kiểm soát chặt chẽ, phòng ngừa tối đa nguy cơ xâm 

nhập và lây nhiễm dịch bệnh tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trong tình hình hiện nay; 

Sở Văn hóa và Thể thao đề nghị Lãnh đạo các phòng chuyên môn, Thủ trưởng các 

Đơn vị trực thuộc Sở phối hợp thực hiện triển khai nghiêm túc các văn bản hướng 

dẫn giám sát, cách ly của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID – 19 Tỉnh 

liên quan về quy định cách ly tập trung và quản lý sau khi kết thúc cách ly tập 

trung phòng chống dịch COVID-19.  

Chủ động kiểm tra, vận động công chức, viên chức, người lao động tại cơ 

quan, đơn vị mình trở về tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu từ các tỉnh, thành phố khác trong 

vòng 14 ngày qua thực hiện khai báo y tế; liên hệ y tế địa phương để được hướng 

dẫn giám sát y tế, xét nghiệm kiểm tra theo quy định nếu đi về từ vùng dịch. 

 Thực hiện nghiêm việc quản lý các trường hợp cách ly tại nhà, nơi lưu trú 

theo đúng hướng dẫn tại Quyết định 879/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ Y tế về 

việc ban hành “Hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú phòng chống dịch 

COVID-19”. Đảm bảo giám sát đủ 14 ngày đối với người sau khi hoàn thành cách 

ly tập trung.  

(Đính kèm Công điện số 597/CĐ-BCĐ của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng 

chống dịch COVID-19  và các văn bản của BCĐ phòng chống dịch COVID-19 

Tỉnh có liên quan về việc Hướng dẫn giám sát, cách ly, chỉ định xét nghiệm đối với 

người từ địa phương khác về tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và những địa điểm trong các 

thông báo khẩn)  

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- BGĐ Sở; 

- Lưu VT-VP(Tấn) 
 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Trung 
 

HỎA TỐC 
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