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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tăng cường quản lý, rà soát công
dân trở về từ nước ngoài

Kính gửi:
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- BCĐ phòng, chống dịch các huyện, thành phố;
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.
Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới vẫn tiếp tục diễn
biến phức tạp.Trong thời gian gần đây, nhiều địa phương đã ghi nhận một số
trường hợp người nước ngoài xâm nhập trái phép vào Việt Nam, đi sâu vào nội
địa, qua nhiều tỉnh, thành phố không được kiểm soát, cách ly, áp dụng các biện
pháp phòng chống dịch COVID-19. Để thực hiện các biện pháp phòng chống
dịch chủ động và quyết liệt, đặc biệt là cách ly kịp thời các trường hợp nhập
cảnh, không để xẩy ra các trường hợp mắc tại cộng đồng, Sở Y tế đề nghị:
1. Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 các huyện, thành phố
Chỉ đạo Phòng Lao động-Thương binh xã hội phối hợp với công an
huyện, UBND các xã, phường, thị trấn rà soát số công dân của địa phương (đi
lao động, đi du lịch, đi thăm thân...), từ nước ngoài trở về đặc biệt là số người
lao động từ Trung Quốc về địa phương để chủ động quản lý, áp dụng các biện
pháp cách ly phù hợp, đồng thời tuyên truyền vận động cho những trường hợp
này khai báo y tế, tự theo dõi sức khỏe, chủ động khai báo với các đơn vị y tế
trên địa bàn khi xuất hiện các triệu chứng: sốt, ho, khó thở... rà soát số liệu theo
biểu mẫu đính kèm hàng ngày gửi về Sở Y tế (cơ quan thường trực BCĐ phòng
chống dịch Covid-19).
- Chỉ đạo các ngành, các cấp chính quyền không được chủ quan lơ là
trong công tác phòng chống dịch COVID-19, tăng cường triển khai các biện
pháp phòng chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế
-Tuyên truyền để nhân dân không được chủ quan, thực hiện đúng và đầy
đủ các quy định về phòng chống dịchCOVID-19. Vận động quần chúng nhân
dân thông báo kịp thời cho chính quyền địa phương khi phát hiện các trường
hợp nhập cảnh trái phép trong cộng đồng để có biện pháp xử lý;
2. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tiếp tục tăng cường kiểm soát chặt khu vực
biên giới, đặc biệt là các đường mòn, lối mở, không để các trường hợp nhập
cảnh trái phép vào địa bàn tỉnh.

3. Công an tỉnh
- Tiếp tục chỉ đạo cơ quan công an địa phương quản lý chặt công tác quản
lý tạm trú, tạm vắng và cư trú trên địa bàn;
- Thường xuyên kiểm tra, rà soát, xử lý người nước ngoài đến cư trú, tạm
trú bất hợp pháp trên địa bàn. Quản lý chặt chẽ người nước ngoài được phép làm
việc, lưu trú tại địa phương đặc biệt tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, trường
học, khách sạn, nhà nghỉ,...
- Vận động quần chúng nhân dân phát hiện và tiến hành xử lý nghiêm các
đối tượng đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.
4. Chế độ thông tin báo cáo
Các đơn vị báo cáo hàng ngày số liệu rà soát người đi từ vùng dịch,
người đi từ nước ngoài về (biếu mẫu đính kèm):
- Số liệu báo cáo được tính từ 8h00 sáng ngày hôm trước đến 8h00 sáng
ngày hôm sau.
- Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 cấp xã tổng hợp số liệu gửi
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch cấp huyện, thành phố trước 8h00 hàng ngày Trung tâm Y tế các huyện, thành phố (thường trực Ban Chỉ đạo cấp huyện,
thành phổ) tổng hợp báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 cấp
huyện, thành phố gửi về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Sở Y tế trước 10 giờ
hàng ngày, file điện tử gửi vào địa chỉ Email: ytdpsonla@,gmail.com.
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tổng họp báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng
chống dịch Covid-19 các huyện, thành phố gửi Sở Y tê trước 14 giờ hàng
ngày, file điện tử gửi vào địa chỉ Email: ngocpt.svt@sonla.gov.vn:
- Sở Y tế (cơ quan thường trực) tổng họp báo cáo gửi ủy ban nhân dân
tỉnh, Bộ Y tế trước 16 giờ hàng ngày.
Sở Y tế trân trọng đề nghị Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 các
huyện, thành phố, các đơn vị quan tâm thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- BCĐ 202;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, NVYD.
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