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  TỈNH VĨNH PHÚC 

 

Số:         /UBND-VX1 
V/v tổ chức cách ly người nhập cảnh 

phòng chống dịch COVID-19 

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 
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