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Số:         /UBND-VX1 
V/v tổ chức cách ly người nhập cảnh 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

         Vĩnh Phúc, ngày       tháng       năm 2020 

 

Kính gửi:  - Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh; 

- Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Văn bản số 1272/BC-BCĐ ngày 

14/3/2020 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống bệnh Covid-19 về việc tổ 

chức cách ly người nhập cảnh phòng chống dịch COVID-19 (được sao gửi kèm 

theo); Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn chỉ đạo: 

1. Công an tỉnh: Nắm bắt số chuyến bay, số lượng và hành khách cư trú 

tại Vĩnh Phúc để thông báo cho Y tế và UBND cấp huyện tiếp nhận. 

2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức tiếp nhận cách ly tập trung, chuẩn bị 

các điều kiện cần thiết để tiếp nhận. 

3. Sở Y tế:  

- Phối hợp với Công an tỉnh, UBND cấp huyện tiếp nhận, theo dõi, giám 

sát và chỉ đạo lấy mẫu xét nghiệm. 

-  Lập danh sách các cơ sở cách ly của địa phương; các cơ sở  hiện đang 

sử dụng làm khu cách ly tập trung và dự kiến số lượng người có khả năng thu 

dung và cách ly tập trung; các cơ sở có thể trưng dụng làm khu vực cách ly tập 

trung và dự kiến lượng người có thể cách ly tập trung tại khu vực này; báo cáo 

Bộ Y tế theo yêu cầu. 

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: 

 - Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Y tế, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh bố 

trí phương tiện vận chuyển, đón toàn bộ người nhập cảnh về khu vực cách ly tập 

trung. 

- Rà soát, xác minh tất cả các trường hợp về địa phương trên các chuyến 

bay, cung cấp thông tin cho cơ quan y tế. 

 
Nơi nhận: 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- CVP, các PVP UBND tỉnh; 

- Như kg; 

- CV: VX1; 

- VT ( Tr       b). 

 

TL.CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Trần Thị Minh Lợi 

 



 



BAN CHi D~O QVOC GIA
PHONG CHONG DJCH COVID-19

,S6:421J,IBC-BCD
V Iv t6 chirc each ly ngiroi nh~p canh

phongchongdichCOVID-19

CONG HOA xA HOI cHiJ NGHiA VIET NAM. . .
DQcI,p - TV do - H\lnh Phuc

Hit N9i, ngay)1thang 3 nam 2020

Kinh giri:
- BQ:Quoc phong; Cong an; Ngoai giao; Giao thong V~n tai
- Uy ban nhan dan cac tinh, thanh ph6 tnrc thuoc Trung irong.

Thirc hien y ki~n chi dao cua Thu tu6ng Chinh phu tai thong bao s6 981TB- VPCP
ngay 14/3/2020 v~ viec phong chong dich COVID-19; Qua nfun b~t thong tin, du ki~n
trong nlurng ngay t61 se co rat nhieu hoc sinh, sinh vien, nguoi lao dQng,nguoi nhap
canh vao Vi~t Nam v~ tir cac quoc gia, vung Ianh th6 co dich COVID-19;

Theo thong bao s6 98/TB- VPCP ngay 14/3/2020 v~ viec phong chong dich
COVID-19, tnroc m~t, cac quoc gia, vung lanh th6 co dich COVID-19 bao g6m: cac
mroc thuoc khu vue Schengen (Ao, Bi, Cong hoa Sec, Dan Mach, Estonia, Phan Lan,
Phap, Dirc, Hy L~p, Hungary, Iceland, Y, Latvia, Liechtenstein, Litva, Luxembourg,
Malta, Ha Lan, Na Uy, Ba Lan, B6 Dao Nha, Slovakia, Slovenia, Tay Ban Nha, Th\lY
Di€n va Th\lYS1),Vuang qu6c Anh va B~cAi-len, Trung Qu6c, Him Qu6c va Iran.

D€ t6 chirc cach ly y t~ hi~u qua d6i v61nguOi nh~p canh ill vimg co dich, Ban
Chi d~o QU6cgia d~ nghi cae BQco lien quan va Uy ban nhan dan cac tinh, thanh ph6
tri€n khai cac nQidung lien quan d~n vi~c t6 chirc cach ly phong ch6ng dich COVID-19
nhu sau:

1. BQGiao thong V~ mi:
- Thong bao kip thOis6 IUQllgchuy~nbay, s6 IUQllgva thong tin hanh khach, thOi

gian dl,l'ki~nh~ canh, dia di€mh~ canh cac chuy~nbay v~ tir cac qu6c gia, vimg Hlnhth6
co dich COVID-19 cho cae BQco lien quan va Uy ban nhan dan cac tinh, thanh ph6 d€
thl,l'chi~n vi~c ti~p nh~ va t6 chirc cach ly thea quy dinb.

- Yeu cAucac hang hang khong thong bao t6i hanh khach v~ vi~c tuan thu cac
quy dinhN~ phong ch6ng dich, b~nh tir cac co quan chirc niing CllaVi~tNam.

2. BQQu6c phong:
- T6 chirc khu cach ly va b6 tri phuang ti~n v~ chuy€n d€ don toan bQnguOi

nh~p canh v~ tir ho~c tUngdi qua cac qu6c gia, vimg lanh th6 co dich COVID-19 trong
yang 14 ngay v~ khu Vl,l'Ccach ly t~p trung.

- Chu§.nbi sfuIsang cac di~u ki~n cAnthi~t t~i khu Vl,l'Ccach ly thea hu6ng d§ll
CllaBQYt~.

- Len phuang an chuy~n cac tru6ng hgp cach ly t~p trung v~ cac dan vi cach ly
khac cua cac tinh, thanh ph6 Ian c~ trong tru6ng hgp qua tai t~i cac khu Vl,l'Ccach ly
t~p trung Cllaquan dQi.

3. BQCong an: Nghien cUuphuang an d€ rut ng~ thOi gian lam thu t\lc nh~p
canh ho~c hoan thi~n thu t\lc nh~p canh sau d~ tranh tinh tr~ng qua mi, t~p trung dong
nguai t~i san bay khi cac may bay h~ canh;
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4. BQY t~ va BQNgoai giao: Theo d5i di€n bi~n tinh hinh dich tren th~ gioi d€
bao cao Thu nrong chinh phu quyet dinh tiep tuc cap nhat danh sach quoc gia, vung lanh
th6 c6 dich COVID-19;

5. Uy ban nhan dan tinh/thanh pho:
- Thirc hien tiep nhan, thea doi, giam sat, t6 chirc each ly y t~ va chi dao l~y mau

xet nghiem t~t ca cac tnrong hop v8 tir quoc gia, vung lanh th6 c6 dich COVID-19:
+ Truong hop k8t qua xet nghiem dirong tinh voi SARS-CoV-2 ducc chuyen

ngay d8n cac co sa y t8 d€ duoc each ly, di8u tri kip thai;
+ Truong hop k~t qua xet nghiem am tinh voi SARS-Co V-2 each ly t~p trung

d8n khi du 14 ngay;
- B6 tri dia diem voi d~y du dieu kien v8 co sa v~t ch~t, nhan h,rc,phuang ti~n d€

sgn dang ti~p nh~n cac truemg hQ'pcach ly trong tuang hQ'pcac khu cach ly cua quan dQi
bi qua tai;

- L~p danh sach cac cO'sa cach ly t~i dia phuO'ng va bao cao v8 BQY t8 (C\lCY
t8 d\I phong, ng5 135 Nui Truc, Ha nQi) truac 16hOOngay 15/3/2020:

+ Cac cO'sa hi~n dang su d\lng lam khu cach ly t~p trung va d\I ki8n s6 IUQ'ng
nguai c6 kha nang thu dung vao cach ly t~p trung;

+ Cac cO'sa c6 th8 trung d\lng lam khu cach ly t~p trung va d\I ki8n kha nang s6
IUQ'ngnguai c6 th8 cach ly t~p trung t~i cac klm V\ICnay.;

Ban Chi d~o Qu6c gia d8 nghi cac BQ lien quan va UBND cac tinh, thanh ph6
tri8n khai th\Ic hi~n./

Tran tr9ng cam an!

N(fi nh~n:
- Nhu tren;
- TTg. NguySn Xm'in Phuc (d~ bao cao);
- PTTg. va Du·cDam (d~ bao cao);
- Thanh vien BCD QG vS PCO COVID-19;
- Van phong BCH TW Dang;
- Ban Tuyen giao Trung uang;
- Van phong Qu6c hQi;
- Van phong Chu tich Nuac;
- Van phong Chinh phu;
- Tinh uy, Thanh uy tn,rc thuQc Trung uang;
- BQQP: BTL BQdQi bien phong, C\lCQm'inY;
- BQCA: C\lCXNC, C\lCY t€;
- BQY t€: OP, KCB, QT, PC, TTKT, VPB;
- Cac Vi~n VSDT, Vi~n Pasteur;
- Sa Y t€ cac tlnh, thanh ph6 (d~ tlwc hi~n);
- TT KSBTI YTOPI KOYTQT tlnh, TP (d~
thlfc hi~n);
- Luu: VT, DP.

KT. TRUONG BAN
PHO TRUONG BAN THUONG TRl/C

DB Xuan Tuyen
Thrr tnr(mg B<) Y t~
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