
UBND TỈNH HÀ NAM  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BCĐ PHÒNG, CHỐNG  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DỊCH COVID- 19 

 
 

 

Số:        /BCĐ- KGVX  Hà Nam,  ngày       tháng      năm 2020 
V/v tăng cường quản lý người nhập cảnh  

để phòng, chống dịch COVID- 19  

trên địa bàn tỉnh 

  

 

  

                           Kính gửi:  

- Các sở: Y tế, Lao động- Thương binh và Xã hội; 

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

- Ban Quản lý KCN tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã. 

 

Thực hiện văn bản số 2408/CV-BCĐ ngày 30/4/2020 của BCĐ Quốc gia 

phòng, chống dịch bệnh COVID-19 về việc tăng cường quản lý người nhập cảnh 

vì mục đích ngoại giao, công vụ và các chuyên gia (gửi kèm văn bản này); Kết 

luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Thông báo số 177/TB-

VPCP ngày 08/5/2020 của Văn phòng Chính phủ, BCĐ phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19 tỉnh có ý kiến như sau: 

Giao Sở Y tế, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, BQL các KCN tỉnh, 

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã theo chức năng 

của đơn vị mình chủ động phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, 

doanh nghiệp, các cá nhân liên quan thực hiện nghiêm túc việc khai báo y tế, 

cách ly y tế, xét nghiệm, theo dõi sức khỏe người nhập cảnh vì mục đích ngoại 

giao, công vụ, các chuyên gia để phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh 

theo đúng quy định, yêu cầu tại văn bản số 2408/CV-BCĐ ngày 30/4/2020 và 

các văn bản liên quan của Bộ Y tế. 

Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã tăng cường chỉ đạo 

Công an khu vực, chính quyền địa phương kiểm tra, giám sát, nắm rõ tình hình 

thực hiện và hỗ trợ kịp thời các trường hợp phải cách ly y tế ngoài khu cách ly 

tập trung./. 

 Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Chủ tịch UBND tỉnh; 

- PCT UBND tỉnh (đ/c Vượng); 

- Thành viên BCĐ tỉnh; 

- VPUB: CPVP, KGVX, HCTC, QTTV; 

- Lưu: VT, KGVX(Th).  

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Nguyễn Đức Vượng 
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