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UBND TỈNH LAI CHÂU 

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG 

DỊCH BỆNH COVID-19 

Số:         /CV-BCĐ 

V/v hướng dẫn công tác phòng, chống 

dịch COVID-19 đối với Nhà quản lý 

doanh nghiệp, chuyên gia trong nước    

vào làm việc trên địa bàn tỉnh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       Lai Châu, ngày       tháng 9 năm 2021 

  

Để thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa 

phát triển kinh tế xã hội. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh 

hướng dẫn biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đối với Nhà quản lý doanh 

nghiệp, chuyên gia trong nước vào làm việc trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau: 

1. Đối tượng: Nhà quản lý doanh nghiệp, chuyên gia trong nước.  

- Nhà quản lý doanh nghiệp bao gồm: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ 

tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó 

Giám đốc.  

- Chuyên gia là: Người lao động có bằng đại học trở lên hoặc tương đương 

và có ít nhất 05 năm kinh nghiệm và có chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí 

công việc của doanh nghiệp. 

2. Điều kiện 

Nhà quản lý doanh nghiệp, chuyên gia trong nước phải xuất trình các thủ tục 

chứng minh đủ điều kiện cho lực lượng chức năng kiểm tra trước khi vào tỉnh: 

(1) Đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng Covid-191 

(2) Phiếu/sổ tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 hoặc mã Code trên hồ sơ 

sức khoẻ điện tử đã tiêm 2 mũi vắc xin hoặc tài liệu chứng minh đã được điều trị 

khỏi bệnh Covid-19. 

(3) Không thuộc đối tượng thực hiện các biện pháp cách ly y tế (F1, F2). 

(4) Có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-COV-2 bằng phương pháp 

RT-PCR trong thời hạn 48 giờ. 

                                                 
1 Người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19: Là người có chứng nhận tiêm chủng trên Sổ sức 

khoẻ 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 

Kính gửi:   

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, các doanh nghiệp; 

- Các chốt Kiểm soát dịch Covid-19. 
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(5) Đã thực hiện khai báo y tế trên phần mềm truy vết của tỉnh Lai Châu 

tại địa chỉ https://truyvet.laichau.gov.vn. 

(6) Giấy CMTND/CCCD và Giấy giới thiệu của Công ty do Lãnh đạo 

Công ty ký. 

3. Quy trình thực hiện 

- Doanh nghiệp gửi hồ sơ, danh sách Nhà quản lý, chuyên gia và phương 

án phòng, chống dịch đến Sở Y tế để thẩm định, phê duyệt phương án trước khi 

vào làm việc trên địa bàn tỉnh.  

- Sở Y tế có văn bản thông báo danh sách Nhà quản lý, chuyên gia đủ 

điều kiện vào làm việc tại tỉnh tới các ngành chức năng, các Chốt kiểm soát dịch 

Covid-19 để triển khai thực hiện theo quy định. 

4. Biện pháp phòng, chống dịch 

Đối với người vào tỉnh từ các vùng dịch, điểm dịch đã được công bố trên 

trang moh.gov.vn của Bộ Y tế2 hoặc Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.  

- Biện pháp phòng chống dịch: Cách ly tập trung tại nơi làm việc hoặc cơ 

sở cách ly tập trung tại địa phương trong thời gian 3 05 ngày và tiếp tục theo dõi 

sức khoẻ tại nơi làm việc cho đến đủ 07 ngày. 

- Xét nghiệm: Lấy mẫu xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR 03 lần: 

Lần 1 ngày khi vào cách ly tập trung, lần 2 vào ngày thứ 04 và lần 3 vào ngày 

thứ 07 kể từ ngày qua Chốt KSDB. 

5. Trách nhiệm của doanh nghiệp sử dụng chuyên gia trong nước 

- Xác định rõ nhiệm vụ phải sử dụng chuyên gia trong nước và công việc 

của Lãnh đạo doanh nghiệp. Xây dựng phương án phòng, chống dịch, cách ly y 

tế tại nơi làm việc trước khi tiếp nhận chuyên gia trong nước vào địa bàn tỉnh; 

phương án phải cụ thể chi tiết và được Sở Y tế chấp thuận. 

(Có phương án mẫu gửi kèm). 

- Phối hợp với địa phương thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống 

dịch COVID-19 theo quy định; trường hợp làm lây lan dịch bệnh ra cộng đồng 

thì có thể xem xét xử lý hình sự khi có đủ hồ sơ. 

- Điều kiện, quy trình cách ly tập trung, theo dõi sức khỏe tại nơi làm việc áp 

dụng thực hiện theo quy định tại Văn bản số 143/CV-BCĐ ngày 28/7/2021 của 

Ban Chỉ đạo tỉnh phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh (gửi kèm theo). 

- Nhà quản lý doanh nghiệp, người lao động và người sử dụng lao động 

khi vào làm việc tại tỉnh phải chịu mọi chi phí cách ly y tế và chi phí xét nghiệm 

theo quy định. 

                                                 
2 Tất cả các trường hợp tại mục này được khuyến cáo “ai ở đâu thì ở đó”. Biện pháp phòng, chống 

dịch dưới đây được áp dụng cho các đối tượng thuộc Mục 1 vào địa bàn tỉnh để làm việc trong trường 

hợp cấp thiết và không có người thay thế để thực hiện nhiệm vụ. 
3 Cơ sở cách ly tập trung tại địa phương bao gồm: cơ sở cách ly tập trung của tỉnh, cơ sở cách ly tập 

trung do cấp huyện thành lập (bao gồm cả cơ sở cách ly tập trung tại khách sạn, nhà nghỉ). 

https://truyvet.laichau.gov.vn/
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6. Trách nhiệm của Sở Y tế  

- Thẩm định các điều kiện cách ly tập trung và theo dõi sức khỏe tại nơi 

làm việc đảm bảo tương đương với điều kiện cơ sở cách ly tập trung và theo dõi 

sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú theo quy định tại Văn bản số 143/CV-BCĐ ngày 

28/7/2021 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh về việc hướng 

dẫn thực hiện cách ly y tế tại nhà/nơi cư trú, cách ly tập trung, cách ly F1 tại 

nhà, quy trình thực hiện test kháng nguyên tại Chốt kiểm soát dịch bệnh; và phù 

hợp với điều kiện thực tế tại nơi làm việc.  

- Phê duyệt phương án phòng, chống dịch đối với các đơn vị đủ điều kiện, 

kiên quyết tạm dừng việc thực hiện cách ly hoặc theo dõi sức khoẻ tại nơi làm 

việc đối với các đơn vị không đảm bảo các điều kiện hoặc thực hiện không đúng 

quy định về phòng chống dịch. 

- Chỉ đạo cơ quan y tế ở địa phương phối hợp với các lực lượng chức 

năng theo dõi sức khoẻ, thu gom, xử lý rác thải lây nhiễm, giám sát chặt chẽ 

việc tổ chức thực hiện, hỗ trợ y tế khi cần thiết. 

- Thường xuyên kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm 

theo quy định của pháp luật hiện hành, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu 

cơ quan, doanh nghiệp để xảy ra vi phạm. 

Công văn này không áp dụng đối với các trường hợp thực hiện nhiệm vụ 
công vụ trên địa bàn tỉnh. 

Căn cứ nội dung Văn bản này, yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các 

huyện, thành phố, các cơ quan đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; (b/c) 

- UBND tỉnh: U; 

- Thành viên BCĐ Covid-19 tỉnh; 

- VPUBND: V, C, CB;  

- Lưu: VT, VX1, BCĐ. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Tống Thanh Hải 
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