
UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

BAN CHỈ ĐẠO THÀNH PHỐ 

PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - tự do - Hạnh phúc 

Số: 1685/CV-BCĐ 
V/v tăng cường quản lý người từ địa 

phương khác về thành phố Cần Thơ  

sau kỳ nghỉ lễ 30/4, 01/5 

Cần Thơ, ngày 03 tháng 5 năm 2021 

 

Kính gửi:    

 - Sở, ban, ngành thành phố; 

 - Ủy ban nhân dân quận, huyện; 

- Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ; 

- Các Trường ĐH, CĐ, Trung cấp trên địa bàn; 

- Các bệnh viện: Đa khoa Trung ương Cần Thơ, Đại học Y 

Dược Cần Thơ, Quân Y 121, Công an Cần Thơ; 

 

Thực hiện Công điện số 570/CĐ-TTg ngày 02/5/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-

19; 

Thực hiện Công điện số 583/CĐ-BYT ngày 02/5/2021 của Bộ Y tế về việc 

thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19; 

Thực hiện Công văn số 1422/UBND-KGVX ngày 28/4/2021 của Ủy ban 

nhân dân thành phố về việc tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống 

dịch COVID-19; 

Thực hiện Công văn số 1482/UBND-KGVX ngày 02/5/2021 của Ủy ban 

nhân dân thành phố về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống 

dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố; 

Thực hiện Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 03/5/20201 của Ủy ban nhân 

dân thành phố về việc chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch 

COVID-19 trên địa bàn thành phố; 

Trước tình hình dịch COVID-19 trong nước diễn biến phức tạp, đặc biệt xuất 

hiện các ca bệnh trong cộng đồng tại một số tỉnh thành (Hà Nam, Hà Nội, Hưng 

Yên, thành phố Hồ Chí Minh, Vĩnh Phúc). Để chủ động ngăn chặn và kiểm soát 

hiệu quả sự lây lan của dịch bệnh COVID-19, bảo vệ sức khỏe người dân trên địa 

bàn, Ban Chỉ đạo thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện các 

công việc cụ thể sau: 

1. Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường thông tin rộng rãi trên 

các phương tiện thông tin đại chúng yêu cầu người dân về Cần Thơ từ địa phương 

khác chủ động liên hệ với Trạm Y tế xã, phường, thị trấn tại địa phương đang lưu 

trú để khai báo y tế và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-

19. 

2. Đề nghị các sở, cơ quan, ban, ngành, đơn vị rà soát danh sách cán bộ, công 

chức, viên chức trở về từ các tỉnh thành có dịch lưu hành từ ngày 22/4/2021, lập 



danh sách theo mẫu đính kèm và vui lòng gửi về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

qua địa chỉ email:  khnv.cdccantho@gmail.com để ngành Y tế quản lý, theo dõi 

sức khỏe. 

3. Đề nghị Sở Giao thông vận tải tiếp tục phối hợp với Sở Y tế tổ chức thực 

hiện giám sát việc khai báo y tế đối với tất cả hành khách đến thành phố Cần Thơ 

(bến xe, sân bay) nhất là người nước ngoài; đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp 

kinh doanh vận tải trên địa bàn tiếp tục thực hiện nghiêm quy định về phòng, 

chống dịch COVID-19 trong hoạt động vận tải. 

4. Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo tăng cường công tác 

khai báo y tế tại các cơ sở lưu trú, nhà trọ, nhà nghỉ trên toàn địa bàn thành phố; 

đồng thời tổng hợp danh sách khách lưu trú đến từ các tỉnh thành có dịch lưu hành 

gửi về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật qua địa chỉ email: 

khnv.cdccantho@gmail.com. 

5. Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát danh sách cán bộ, giáo viên, học 

sinh trở về từ các tỉnh thành có dịch lưu hành từ ngày 22/4/2021, lập danh sách 

theo mẫu đính kèm và gửi về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật qua địa chỉ email:  

khnv.cdccantho@gmail.com để ngành Y tế quản lý, theo dõi sức khỏe. 

6. Đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý các khu chế 

xuất và công nghiệp Cần Thơ, các Trường ĐH, CĐ, Trung cấp chuyên nghiệp trên 

địa bàn thông báo đến người lao động, sinh viên, học sinh từ địa phương khác trở 

về thành phố Cần Thơ phải thực hiện khai báo y tế, lịch trình di chuyển; đồng thời 

tổng hợp danh sách các trường hợp trở về từ các tỉnh thành có dịch lưu hành từ 

ngày 22/4/2021 theo mẫu đính kèm gửi về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật qua địa 

chỉ email: khnv.cdccantho@gmail.com. 

7. Đề nghị Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 các quận, huyện chuẩn bị 

sẵn sàng phương án phòng, chống COVID-19 đảm bảo công tác bầu cử quốc hội, 

hội đồng nhân dân các cấp. 

8. Đề nghị Ủy ban nhân dân quận, huyện chỉ đạo các Tổ COVID cộng đồng, 

các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn tăng cường rà soát 

người từ địa phương khác mới đến lưu trú trên địa bàn phải thực hiện khai báo y 

tế, lịch trình di chuyển; báo cáo về các Trạm Y tế trên địa bàn để cập nhật thông 

tin vào hệ thống quản lý dân cư.  

9. Giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thường xuyên cập nhật danh sách 

người dân trở lại thành phố Cần Thơ từ địa phương khác để phối hợp với các đơn 

vị liên quan kịp thời sàng lọc, truy vết, xét nghiệm, cách ly theo quy định của Bộ 

Y tế. 

Đồng thời tổ chức giám sát, chỉ đạo việc tiêm chủng vắc xin phòng COVID-

19 nhanh chóng, an toàn, không để xảy ra thất thoát, lãng phí và không để tiêu 

cực phát sinh trong quá trình tiêm chủng. 

10. Giao Trung tâm Y tế quận, huyện phối hợp Phòng y tế quận, huyện tổng 

hợp danh sách từ các Tổ COVID cộng đồng, bến xe khách, cơ sở lưu trú, nhà trọ, 

nhà nghỉ trên địa bàn quận huyện gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố hỗ 
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trợ sàng lọc và xử lý thông tin liên quan các vùng dịch lưu hành đồng thời phản 

hồi cho các địa phương chủ động giám sát, truy vết lấy mẫu xét nghiệm, cách ly 

các trường hợp liên quan. 

Đồng thời tham mưu Ủy ban nhân dân quận, huyện xử phạt các trường họp 

không đeo khẩu trang nơi công cộng và thông báo sai phạm trên phương tiện 

thông tin báo chí và đài phát thanh địa phương, tổng hợp báo cáo hàng ngày. 

11. Giao các cơ sở điều trị COVID-19 trên địa bàn thành phố, quận huyện 

chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, thuốc, hóa chất, vật tư, phương án tiếp nhận và điều 

trị cho bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. 

Nhận được công văn, đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp triển khai thực 

hiện. 

Trân trọng./. 

(Đính kèm mẫu thông tin người từ địa phương khác đến thành phố Cần Thơ) 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND thành phố (để b/c); 
- Thành viên Ban chỉ đạo thành phố; 

- Ban GĐ SYT; 

- Các đơn vị trực thuộc SYT; 
- Lưu: VT, YDQLHN, KHTC. 

 

KT.TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

Phạm Phú Trường Giang 

 



TÊN ĐƠN VỊ            

             

MẪU DANH SÁCH NGƯỜI TỪ CÁC TỈNH/THÀNH CÓ DỊCH VỀ TP. CẦN THƠ TỪ NGÀY 22/4/2021 

             

TT Họ và tên 
Ngày 

sinh 

Địa chỉ tại Cần Thơ 

Số 

điện 

thoại 

Về từ đâu 
Ngày về 

Cần Thơ 

Quận/huyện Phường/xã 
Ấp/Khu 

vực 

Số 

nhà, 

đường 

 Tỉnh/thành Quận/huyện Phường/xã 

Số 

nhà, 

đường 

 

1 

                        

2 
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