
BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA PHÒNG 

CHỐNG DỊCH COVID-19 
_______________ 

Số:           /CV-BCĐ 

V/v quản lý nhập cảnh, cách ly và giám 

sát y tế đối với chuyên gia nhập cảnh 

vào Việt Nam làm việc. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________________________________________________ 

Hà Nội, ngày          tháng 10 năm 2020 

Kính gửi: 

- Các Bộ: Quốc phòng, Công an, Lao động Thương binh và Xã hội, 

Giao thông Vận tải. 

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Lạng Sơn, Thái Nguyên, 

Hà Nam, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Quảng Nam, 
Đồng Nai, Tây Ninh và Long An. 
 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện ”mục tiêu kép” 

vừa đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 vừa phát triển kinh tế, trong thời 

gian vừa qua, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đã ban hành 

các văn bản hướng dẫn chuyên môn, hỗ trợ cho người nước ngoài là nhà đầu tư, 

chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp nhập cảnh 

Việt Nam để làm việc. Để tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 

cho chuyên gia nhập cảnh Việt Nam làm việc, Ban Chỉ đạo Quốc gia tổ chức 05 

Đoàn công tác kiểm tra và làm việc tại các tỉnh, thành phố: Hưng Yên, Thái 

Nguyên, Hà Nam, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Quảng Nam, 

Đồng Nai, Tây Ninh và Long An về thực hiện công tác quản lý nhập cảnh,    

cách ly, giám sát y tế cho chuyên gia (và người thân) vào Việt Nam làm việc 

(Quyết định của Ban Chỉ đạo Quốc gia thành lập 05 Đoàn kiểm tra được gửi 

kèm theo) trong thời gian từ ngày 26/10 - 15/11/2020. Lịch cụ thể do đồng chí 

Trưởng đoàn quyết định và sẽ thông báo sau. 

Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đề nghị: 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan bố trí 

thành phần làm việc, địa điểm kiểm tra thực địa (theo chương trình tại Phụ lục 1) 

và chuẩn bị báo cáo (theo mẫu tại Phụ lục 2). 

2. Các Bộ, ngành cử cán bộ tham gia các Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo 

Quốc gia. 

Mọi thông tin đề nghị liên hệ Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế (điện thoại: 

024 37367046/ 024 38456255, Email: baocaobtn@gmail.com). 

Trân trọng cảm ơn./. 
 

 
 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- PTTg. Vũ Đức Đam (để báo cáo); 

- Q. Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Các đồng chí Thứ trưởng; 

- Văn phòng Bộ, Các Vụ, Cục; các Viện: VSDT TƯ, 

Pasteur TP.HCM, Pasteur Nha Trang, SKNNMT, 

YTCC TP. HCM (để thực hiện); 

- SYT, TTKSBT tỉnh, TP kiểm tra (để thực hiện); 

- Lưu: VT, DP. 

 KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 
 

[daky] 

 

 

Đỗ Xuân Tuyên 

Thứ trưởng Bộ Y tế 

mailto:baocaobtn@gmail.com
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Phụ lục 1: CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC 

Đoàn kiểm tra quản lý nhập cảnh, cách ly và giám sát y tế đối với  

chuyên gia nhập cảnh vào Việt Nam làm việc 

(Gửi kèm công văn số         /CV-BCĐ ngày     tháng 10 năm 2020  

của Ban Chỉ đạo Quốc gia) 

1. Địa điểm: Các tỉnh, thành phố Hưng Yên, Thái Nguyên, Hà Nam, Hà 

Tĩnh, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Quảng Nam, Đồng Nai, Tây Ninh và 

Long An. 

2. Nội dung kiểm tra 

- Kiểm tra công tác quản lý nhập cảnh, khai báo y tế tại cửa khẩu, cách 

ly/chuẩn bị cách ly y tế đối với chuyên gia nhập cảnh vào Việt Nam làm việc; 

việc thực hiện theo các quy định tại Quyết định số 878/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 

của Bộ Y tế về “Hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung phòng chống 

dịch COVID-19”, Quyết định số 1246/QĐ-BYT ngày 20/3/2020 của Bộ Y tế về 

việc “Hướng dẫn tạm thời cách ly y tế tập trung tại khách sạn trong phòng, 

chống dịch COVID-19 do người được cách ly tự nguyện chi trả”. 

- Kiểm tra tình hình thực hiện theo dõi sức khỏe, giám sát y tế và báo cáo 

đối với các trường hợp chuyên gia nhập cảnh vào Việt Nam làm việc sau khi 

cách ly 14 ngày tại các văn bản liên quan theo quy định. 

3. Lịch làm việc chi tiết cho 01 tỉnh, thành phố 

Thời gian Nội dung Thành phần 

9.00 - 12.00 

- Kiểm tra công tác cách ly, khai báo 

y tế tại cửa khẩu, cách ly và giám 

sát y tế đối với chuyên gia nhập 

cảnh vào Việt Nam làm việc tại tỉnh, 

thành phố. 

- Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng 

chống dịch tỉnh, thành phố chuẩn bị 

thực địa 01 cửa khẩu (nếu có) 

và/hoặc 01-02 cơ sở thực hiện cách 

ly y tế và 01 cơ sở sản xuất kinh 

doanh có chuyên gia nhập cảnh làm 

việc để Đoàn kiểm tra. 

- Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Quốc 

gia phòng chống dịch COVID-19. 

- Đại diện Ban Chỉ đạo phòng chống 

dịch COVID -19 tỉnh thành phố; 

- Đại diện Văn phòng Ủy ban nhân 

dân tỉnh, thành phố; 

- Đại diện Sở Y tế tỉnh, thành phố; 

- Đại diện Công an tỉnh/thành phố; 

- Đại diện Sở Ngoại vụ; 

- Đại diện Sở Lao động Thương binh 

và Xã hội tỉnh/thành phố; 

- Đại diện Trung tâm Kiểm soát bệnh 

tật/Y tế dự phòng tỉnh, thành phố; 

- Ban Quản lý khu công nghiệp. 

14.00 - 17.00 

Làm việc với Ban Chỉ đạo phòng 

chống dịch tỉnh, thành phố. 

 

- Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Quốc 

gia phòng chống dịch COVID-19. 

- Đại diện Ban Chỉ đạo phòng chống 

dịch COVID -19 tỉnh thành phố; 

- Đại diện Văn phòng Ủy ban nhân 

dân tỉnh, thành phố; 

- Đại diện Sở Y tế tỉnh, thành phố; 

- Đại diện Công an tỉnh/thành phố; 

- Đại diện Sở Ngoại vụ; 

- Đại diện Sở Lao động Thương binh 

và Xã hội tỉnh/thành phố; 

- Đại diện Trung tâm Kiểm soát bệnh 

tật/Y tế dự phòng tỉnh, thành phố 

- Ban Quản lý khu công nghiệp. 
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Phụ lục 2: BIỂU MẪU BÁO CÁO ĐỐI VỚI ĐỊA PHƯƠNG 

(Gửi kèm công văn số        /CV-BCĐ ngày     tháng 10 năm 2020) 

 

1. Công tác cách ly y tế đối với chuyên gia 

1.1. Danh sách khách sạn, nơi lưu trú đã được Ủy ban nhân dân tỉnh, 

thành phố phê duyệt: 

- Các Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh thành phố cho khách sạn, cơ 

sở lưu trú (đính kèm báo cáo). 

- Số lượng khách sạn/chuyên gia cách ly: ……………......../....................... 

- Số lượng nơi cách ly tập trung/chuyên gia cách ly …......./..................... 

- Số cơ sở lao động/chuyên gia cách ly (nếu cách ly tại CSSX) ........./........ 

- Khác (ghi rõ):…………………………............................/......................... 

1.2. Chuyên gia thực hiện cách ly 

- Quyết định phê duyệt danh sách chuyên gia được vào làm việc của 

UBND tỉnh, thành phố (đính kèm báo cáo) 

- Số lượng chuyên gia đã nhập cảnh đến    /  /2020: ................................... 

- Số lượng chuyên gia sẽ nhập cảnh trong thời gian tới: .............................. 

- Quốc gia có chuyên gia nhập cảnh (đề nghị liệt kê số lượng và tên nước) 

- Nơi đến làm việc (liệt kê đầy đủ nơi, cơ sở sản xuất, kinh doanh có 

chuyên gia đến làm việc tại địa phương). 

2. Bảng tổng hợp tình hình thực hiện cách ly chuyên gia 

TT 
Khách sạn, nơi lưu trú 
sử dụng làm cơ sở cách 
ly y tế cho chuyên gia 

Số nhập cảnh 
được cách ly 
đến    /   /2020 

Theo dõi 14 ngày tại cơ sở, 
nơi chuyên gia làm việc ở 
địa phương sau cách ly  

Số lượng 
chuyên gia dự 
kiến tiếp nhận 

1.     
2.     
…     
 Tổng cộng    

3. Thực hiện nội dung cách ly y tế cho chuyên gia 

3.1. Công tác chỉ đạo điều hành của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch 

COVID-19 tỉnh, thành phố.  

 

3.2. Công tác quản lý nhập cảnh, khai báo y tế tại cửa khẩu 

 

3.3. Bố trí, sắp xếp trong cơ sở cách ly. 

 

3.4. Hoạt động của cán bộ y tế và nhân viên cơ sở cách ly. 

 

3.5. Báo cáo việc tổ chức giám sát y tế cho chuyên gia sau khi hết cách ly 

14 ngày (Nơi thực hiện, hình thức, cơ quan/đơn vị giám sát, số lượng chuyên gia 

được giám sát). 

 

4. Đánh giá công tác cách ly chuyên gia nhập cảnh 

5. Khó khăn, vướng mắc 

6. Các đề xuất xuất và kiến nghị 
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