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Số:           /UBND-VP 
V.v tăng cường rà soát người về từ vùng 

dịch có nguy cơ cao để phòng, chống dịch 

Covid-19 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Vĩnh Yên, ngày       tháng    năm 2021 

                                     Kính gửi: - UBMTTQVN thành phố; 

- Các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể thành phố; 

- Ban Chỉ huy Quân sự thành phố; 

- Công an thành phố; 

- Trung tâm Y tế thành phố; 

- UBND các xã, phường. 

 

Thực hiện các văn bản: Số 9649/CV-BCĐ ngày 30/10/2021, Số 9650/CV-BCĐ 

ngày 31/10/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh về việc 

tăng cường rà soát người về từ vùng dịch có nguy cơ cao để phòng, chống dịch Covid-

19 và bổ sung biện pháp tăng cường tạm thời phòng, chống dịch Covid-19 để thích ứng 

an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch hiệu quả (sao gửi kèm theo); để chủ động trong công 

tác phòng, chống dịch, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ người về từ vùng dịch, UBND 

thành phố, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố yêu cầu: 

1. Trưởng các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể thành phố, Chủ tịch UBND các 

xã, phường triển khai ngay một số nội dung sau: 
 - Triển khai thực hiện nghiêm văn bản số 9650/CV-BCĐ ngày 31/10/2021 

của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh về việc bổ sung biện pháp 

tăng cường tạm thời phòng, chống dịch Covid-19 để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm 

soát dịch hiệu quả. 

- Tổ chức rà soát cán bộ, người lao động đến/về thành phố từ tỉnh Phú Thọ, 

huyện Mê Linh-Hà Nội... để nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống 

dịch theo quy định. 

- Yêu cầu người dân từ vùng có nguy cơ cao thuộc tỉnh Phú Thọ, huyện Mê 

Linh-Hà Nội, ... đến/về thành phố từ ngày 23/10/2021 phải liên hệ ngay và khai 

báo y tế trung thực với UBND/Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID- 19 các 

xã, phường hoặc Trạm Y tế các xã, phường để được hướng dẫn, thực hiện các biện 

pháp phòng, chống dịch theo quy định. Trường hợp vi phạm xử lý nghiêm theo 

quy định của pháp luật. 

- Thông báo trên hệ thống loa truyền thanh xã, phường để người dân biết, 

khai báo y tế theo quy định. 

2. Công an thành phố chủ trì phối hợp với UBND các xã, phường  khẩn 

trương rà soát triệt để đến từng hộ gia đình, các trường hợp từ Phú Thọ, Mê Linh-

Hà Nội, ... đến/về thành phố từ ngày 23/10/2021 nhằm kịp thời đánh giá nguy cơ 



và thực hiện xét nghiệm, cách ly, theo dõi sức khỏe theo quy định. 

3. Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao thành phố thông tin nội dung 

Văn bản này và các văn bản chỉ đạo về phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh, 

BCĐ tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân, doanh nghiệp, cơ 

sở sản xuất -kinh doanh biết, thực hiện.  

Yêu cầu trưởng các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể thành phố, Chủ tịch 

UBND các xã, phường khẩn trương triển khai, thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- CT, các PCT; 

- CPVP; 

- TTVHTT&TT; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Thiều Chí Huỳnh 
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