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;ONGTHoNGTINIIEPDIcNT  KInh giri: 

A' 
Ngày.Y./.IL./2OLC 

IJ11f 
Lciuhôso  

- Các sâ, ban, ngành, doàn th tinh; 
- TJBND các huyn, thành ph. 

Hien nay, tInh hInh djch bnh COVID- 19 trên th gii vn tip tiic din bin 
phCrc tap. Trong thai gian nay, trên dla  bàn tinh dã ghi nhn mt so ngui nuc 
ngoài xm thp trái phép vào dja bàn tinh VTnh Phiic (huyn Tam Dào). 

Thrc hin Van bàn s 396 1/CV-BCD ngày 25/7/2020 cña Ban Chi do quc 
gia phông chng djch COVID- 19 ye thng cung cong tác phông chông djch Covid-
19; Vn bàn so 7713/\TPCP-KT1TH ngày 15/9/2020 cüa Van phông ChInh phü ye 
thu phi cách ly y t tp trung; Van bàn s 5876/LJBND-VX1 ngày 3 1/7/2020 cüa 
UBND tinh v thng cung cong tác phOng chông djch COVID-19 trong tmnh hinh 
mdi; Van bàn s 7847/UBND-VX1 ngày 16/10/2020 cüa UBND tinh v tang 
cu?mg cong tác phông chng djch CO\TID- 19. 

D chü dng trin khai cáo bin pháp phông chng djch COVID-19, ngan 
chn sir lay lan djch bnh ra cong dng có the xáy ra tir các tnr&ng hçp nhp cành 
trái phép trên dja bàn tinh, UBND tinh yêu cu các si, ban, ngành, doàn th tinh, 
UBNID cáo huyn, thành ph, các cci quan, dorn vj thirc hin các ni dung sau: 

1. Các s&, ban, ngành, doàn th tinh, UBND các huyn, thành ph 

- Không duc chü quan, lo là trong cOng tác phông, chng dch bnh 
COVID-19, tang cung trin khai các bin pháp phông, chông djch COVID-19 
theo huàng dn cüa Ngành Y t& 

- Tuyên truyên dê can bô, cOng chüc, viên chüc, nguôi lao dng trong cáo 
cci quan, don vi. và nhân dan không duçic chü quan, thçrc hin dáng và dy dü 
các quy djnh v phông chng dch COVID-19. Vn dng quân chng nhân dan 
thông báo kjp thai cho chInh quyn dja phuong, cáo co quan chüc näng khi phát 
hin cáo truèng hçrp nhp cánh trái phép trong cong dông de có bin pháp xü 1. 

2. Cong an tinh 

- Tip tic chi do Cong an cáo huyn, thành ph quàn 1 chat cong tao 
quán 1 tm trü, tam vng và Cu trü trén dja bàn. Lp danh sách tt cá nhftng 
ngu1i nhp cãnh trái phép luu trü, Cu tri ti dja bàn. 
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- Nu trung hçip nhp cânh trái phép là nguii Vit Narn thrc hin cách 
ly trên dja bàn tinh thI Cong an tinh chi do Cong an huyn chü trI, có trách 
nhim cü can b cong an tham gia quàn 1 chat chë dôi tugng. 

- Chü trI thc hin vic tric xut vói các tnthng hçp nhp cnh trái phép là 
nguôi nithc ngoài khi có kt qua xét nghim SARS-CoV-2 am tInh (dam bão cã ye 
lirc 1uçmg và phuong tin); phi hçip vi S& Y tê d cir cn b y tê darn bão phông 
chng djch bnh trong qua trInh vn chuyên den diem xuât cnh. 

3. IJBND huyn, thành ph 

Nu phát hin tnthng hgp nhp cánh trái phép luu trü, cu trü tçi dja phuang 
(huyn, thành pM), ngui dimg du chinh quyên dja phuang có trách nhim: 

- Báo cáo cp có thm quyn v tInh hInh tnthng hçrp nhp cánh trái phép và 
xinkinchi do; 

- PMi hcip vó'i S Ngoi v,i M tn phiên dch viên ti ncii có tnthng hçip thp 
cành trái phép là ngut'ñ nuâc ngoài duçc phát hin d thun igi trong qua trInh diu 
tra djch t, xác dnh di tuçmg, t chCrc each ly. 

- Dng thai chi do Cong an, Trung tam th huyn, thành pM va các co 
quan, don vj lien quan tin hành diêu tra djch t, xác minh dôi tuçlng và th chirc 
each ly, ly mu bnh phm, lam xét nghim theo quy djnh. 

- Trw5rc khi T chirc cách ly, 1y mu bnh phrn xét nghim cn giâi thich 
cho tru?mg hçp nhp cãnh trái phép các quy djnh v each ly, theo dOi y t& kinh phi 
phài chi trà cho vic each ly, 1y mu xét nghim. 

+ Truxng hçrp nhp cãnh nay (nguèi Vit Nam, ngtthi nuâc ngoai) có nhu 
cu và dam bão dugc kinh phI thçrc hin cách ly ti cci si cách ly tir nguyen,  có sr 
chap thun cüa cci quan có thm quyên thI thc hin each ly ti cci sr cách ly tir 
nguyen, chi trà các chi phi theo quy dnh. 

+ Nu triRing hçip nhp cãnh không dam bào dugc kinh phi thxc hin cách ly 
tai cci sâ each ly tr nguyen thI chinh quyn dja phucing thirc hin vic each ly ti 
mt dja diem cüa da phucing dam bào ye cOng tác cách ly y tê, phông cMng djch 
bnh COVID-19 và kinh phi thrc hin yiêc cách ly (tin an, chi phi phyc vi, chi 
phi ly mu, xét nghim, vn chuyn yà các chi phI lien quan khác) báo cáo UBND 
tinh xin kMn chi dao. 

Các chi phi lien quan dn qua trInh diu tra djch t, xác minh di tuçlng, 
theo dOi y t các truông hcp tip xüc viii tnrng hcip nh.p cãnh trái phép do ngãn 
sách dja phucing bào dam. 

- VYi truOng hçip nh.p cãnh trái phép là nguèi nuic ngoài thI khn tnwng Co 
phucing an triic xuât sóm y  nuc (ngay sau khi có két qua xét nghim SARS-CoV-
2 amtith). 

- Thirc hin nghiêm ngt yiêc khai báo y t; cách ly và theo dôi y t sau cách 
ly (dü It nht 28 ngày k hur ngày nhp cãnh) di vói tt câ nhUng tnrè'ng hçip nhp 
cânh. 
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- Khi trin khai cong vic, vâi các trirrng hçvp ci th có th báo cáo xin 
kiên chi dao  cüa Chü tch UBND tinh d xem xét, quyêt dnh. 

4. S& Ngoi vii 

- Phi hçrp v&i UBND các huyn, thành ph lien quan b trI phiên dch viên 
ti các dja phuang noi có truông hqp nhp cánh trái phép ducic phát hin dê thun 
lçii trong qua trmnh diu tra djch t, xác djnh di tuqng, tO chüc cách ly. 

- Chi dao  các b phn, &m v lien quan giái quy& các vn d lnh s1r di vói 
các truèng hcip nhp cãnh trái phép. 

5. S& Y t 

- Chi do Trung tam Kim soát bnh tt tinh, Trung tam t các huyn, 
thành ph khi có tnthng hçip nhp cánh trái phép, phôi hçip vái COng an các cap, S& 
Ngoi vi thirc hin cong tác diêu tra djch t, xác minh dOi ftrçing, tiên hành to chüc 
cách ly, theo dOi y t, ly mu bnh phm, lam xét nghim theo quy djnh. 

- Chi do các dcin vj y t lien quan trin khai các bin pháp phông chng 
djch bnh COVID- 19 di vi truông hçTp nhp cnh trái phép nht là khi 4n 
chuyn trixông hçip nay den diem xuât cánh. 

Yêu cu các s&, ban, ngành, doãn th tinh, UBND các huyn, thành ph& 
nghiêm the trin khai thçrc hin.I. 

Niii nhn: KT. TRIJ'NG BAN CII! DAO 
ó TRTJ NG BAN 

Vu Vit Van 

- TT: Tinh üy, HDND tinh; 
- CT, Các PCT UBND tinh; 
- Các thành vién BCD; 
- CPVP UBND tinh; 
- Các s&, ban, nganh, doàn th cüa tinh; 
- UBND các huyn, thành pho; 
- CVNCTH; 
- Luu: VT, VX1 (Tr b). 
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