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BẢNG TỔNG HỢP, GIẢI TRÌNH CÁC Ý KIẾN CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ 
Đối với Dự thảo Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh

Phần 1: THÔNG TIN CHUNG

Ngày 15/3/2022, Bộ Y tế có văn bản số 1245/BYT-DP về việc xin ý kiến dự thảo Hướng dẫn phòng, chống dịch 
COVID-19 đối với người nhập cảnh gửi Thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19;

Đến 21 giờ ngày 15/3/2022, có 2 đơn vị đã gửi ý kiến góp ý gồm: Ban Tuyên giao Trung ương, Tiểu ban truyền thông.

PHẦN 2. CÁC Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO 

STT Ý kiến góp ý Ý kiến tiếp thu, giải trình
1 Phần mở đầu:

           Đề nghị nghiên cứu, biên tập lại đoạn mở đầu: Thực hiện Nghị 
quyết số 128/NQ-CP, ngày 11/10/2021 của Chính phủ quy định tạm 
thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-
19”, hiện nay, tỷ lệ tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 ở nước ta đã 
đạt ở mức cao, tuy nhiên biến chủng Omicron đã lây lan trong cộng 
đồng, số ca nhiễm mới theo ngày ở mức cao, nhưng số ca bệnh chuyển 
nặng và tử vong do COVID-19 giảm,…  

Tiếp thu sửa đổi

2 Nội dung yêu cầu về xét nghiệm ( Mục 1.1)
          Tiểu ban Truyền thông kiến nghị không yêu cầu phải có kết quả 
xét nghiệm âm tính với SAR-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR/RT-
LAMP trước khi nhập cảnh, mà chỉ nên áp dụng xét nghiệm nhanh 
kháng nguyên với virus SAR-CoV-2 trong vòng 24 giờ. Do tại nhiều 
nước không thể đáp ứng được việc xét nghiệm virus SAR-CoV-2 bằng 
phương pháp RT-PCR/RT-LAMP, và có thể họ cũng không áp dụng 
kết quả xét nghiệm bằng phương pháp đó cho du khách nước khác, nên 
phải tính đến quy tắc đối xử tương đương.

Giải trình: 
Trong nội dung dự thảo đã đề cập cả 
2 phương pháp xét nghiệm (RT-
PCR/RT-LAMP và xét nghiệm nhanh 
kháng nguyên với virus SAR-CoV-2) 
và có giá trị thời gian trước khi nhập 
cảnh khác nhau ( 72 giờ và 24 giờ) để 
tạo điều kiện cho người nhập cảnh lựa 
chọn một cách thuận lợi theo hoàn 
từng hoàn cảnh cụ thể. 
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3 Nội dung về theo dõi sức khỏe và áp dụng các biện pháp phòng 
dịch COVID-19 (tại mục 1.3)

            - Tại điểm 1, đề nghị bỏ từ “tay nhanh” trong đoạn “sát khuẩn 
tay bằng dung dịch sát khuẩn tay nhanh”.

- Tại điểm 2, đề nghị bỏ cụm từ “đặc biệt là người  già (trên 65 
tuổi), phụ nữ có thai, người có bệnh nền” trong đoạn “tránh tiếp xúc 
gần với người xung quanh, đặc biệt là người  già (trên 65 tuổi), phụ 
nữ có thai, người có bệnh nền”.

Tiếp thu, sửa đổi


