
ỦY BAN NHÂN DÂN 
 TỈNH QUẢNG NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   
Số:            /UBND-KGVX Quảng Nam, ngày         tháng         năm 2021

V/v khẩn trương thực hiện hướng 
dẫn giám sát và phòng, chống 
COVID-19 biến thể Omicron 

Kính gửi:
- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Ban Điều hành Khách sạn có thu phí các 
huyện, thị xã, thành phố: Hội An, Duy 
Xuyên, Thăng Bình, Núi Thành;
- Các đơn vị lữ hành du lịch đưa người Việt 
Nam ở nước ngoài về nhập cảnh tại Quảng 
Nam;
- Các cơ sở cách ly tập trung có thu phí trên 
địa bàn tỉnh;
- Các cơ sở tham gia thực hiện xét nghiệm 
SARS-CoV-2 tại các cơ sở cách ly tập trung 
có thu phí trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Công văn số 10737/BYT-DP ngày 17/12/2021 của Bộ Y tế về 
việc hướng dẫn giám sát và phòng, chống COVID-19 biến thể Omicron; UBND 
tỉnh có ý kiến như sau:

1. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các Sở: Ngoại vụ, Lao động – Thương binh 
và Xã hội, Văn hóa, thể thao và Du lịch, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các 
cơ quan, đơn vị liên quan rà soát tất cả các trường hợp nhập cảnh từ ngày 
28/11/2021 có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính bằng phương pháp 
NAAT (Nucleic Acid Amplification Test), PCR trong vòng 14 ngày (kể từ ngày 
nhập cảnh), chủ động phối hợp với các Viện Vệ sinh dịch tễ/Pasteur để thực 
hiện xét nghiệm giải trình tự gen nhằm xác định biến thể Omicron. Trường hợp 
ghi nhận người dương tính với biến thể Omicron thì tiếp tục rà soát, lấy mẫu xét 
nghiệm của những người tiếp xúc gần và có kết quả xét nghiệm dương tính với 
SARS-CoV-2 trước đó, gửi các Viện Vệ sinh dịch tễ/Pasteur xét nghiệm, giải 
trình tự gen xác định biến thể Omicron.

2. Các Sở: Ngoại vụ, Lao động – Thương binh và Xã hội, Văn hóa, thể thao 
và Du lịch, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan tăng 
cường hệ thống giám sát nhằm phát hiện sớm các ổ dịch, chùm ca bệnh có diễn 
biến, đặc điểm bất thường (số mắc, diễn biến nặng hoặc nhập viện, tử vong tăng bất 
thường theo thời gian, khu vực địa lý, đối tượng cụ thể…), trên cơ sở đó chủ động, 



phối hợp và cung cấp thông tin cho Sở Y tế để tiến hành việc lấy mẫu giám sát, 
nghiên cứu phát hiện biến thể/biến chủng mới Omicron.

3. UBND các huyện, thị xã, thành phố: tập trung đẩy nhanh tiến độ tiêm 
chủng vắc xin phòng COVID-19, đặc biệt là tiêm chủng cho trẻ em từ 12 đến dưới 
18 tuổi và những trường hợp chưa hoặc tiêm chưa đủ liều trên địa bàn theo lượng 
vắc xin đã được phân bổ để tăng tỷ lệ bao phủ vắc xin COVID-19 hơn nữa, đảm 
bảo hoàn thành theo đúng mục tiêu, kế hoạch đề ra.

- Tiếp tục rà soát lại các đối tượng chưa tiêm vắc xin phòng COVID-19, nhất 
là người có nguy cơ cao để tiêm vắc xin một cách triệt để; tiến đến triển khai tiêm 
vắc xin liều bổ sung, tăng cường cho các đối tượng nguy cơ theo đúng hướng dẫn 
của Bộ Y tế.

 Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- BTV Huyện, Thị, Thành ủy;
- CPVP;
- Lưu: VT, KGVX (O).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

[daky]
 

Trần Văn Tân
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