
UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

BAN CHỈ ĐẠO TỈNH 

PC DỊCH BỆNH COVID-19 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  /BCĐ-YT Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày       tháng 04 năm 2021 
V/v Khẩn trương tăng cường  

quản lý người nhập cảnh trái phép  

trên địa bàn tỉnh. 
 

 

Kính gửi:  

- Ban Chỉ đạo PCD COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố; 

- Công an Tỉnh; 

- Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh; 

- Bộ Chỉ huy Biên phòng Tỉnh; 

- Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu. 
 

Theo báo cáo nhanh trường hợp nhập cảnh từ Campuchia nhận từ ban Chỉ 

đạo phòng chống COVID-19 xã Láng Lớn, huyện Châu Đức; 

Để quản lý, giám sát, kiểm soát chặt chẽ người nhập cảnh trái phép, 

không để dịch bệnh xâm nhập và lây lan ra cộng đồng; Sở Y tế, Cơ quan thường 

trực của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, đề nghị các đơn vị tiếp 

tục thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch COVID-19 đã được triển khai 

tại văn bản số 487/BCĐ-YT ngày 28/01/2021, đồng thời khẩn trương triển khai 

thực hiện nghiêm túc các nội dung cụ thể sau: 

1. Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Châu Đức, thị xã 

Phú Mỹ: 

- Khẩn trương phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, các cơ 

quan, đơn vị, địa phương liên quan khai thác lịch trình đi lại và tiếp xúc của đối 

tượng kể từ ngày 02/04/2021 đến nay. Tổ chức khoanh vùng, truy vết các trường 

hợp tiếp xúc với đối tượng. 

- Chỉ đạo các đơn vị, cơ quan liên quan trên địa bàn thực hiện nghiêm 

công tác rà soát các đối tượng lưu trú; không để sót, lọt các đối tượng nhập cảnh 

trái phép. 

2. Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các huyện, thị xã, thành 

phố: 

- Chỉ đạo các đơn vị, cơ quan liên quan trên địa bàn thực hiện nghiêm việc 

rà soát các đối tượng lưu trú; không để sót, lọt các đối tượng nhập cảnh trái 

phép; 

- Phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Châu 

Đức, thị xã Phú Mỹ triển khai công tác khoanh vùng, truy vết các trường hợp 

tiếp xúc với đối tượng. 

HỎA TỐC 



- Kích hoạt lại ngay các tổ, đội giám sát cộng đồng, giao trách nhiệm phụ 

trách các hộ dân trên địa bàn, rà soát các đối tượng lưu trú; không để sót, lọt các 

đối tượng nhập cảnh trái phép, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng 

chống dịch. 

- Thực hiện phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng với 

tất cả các trường hợp có nguy cơ, không để dịch lây lan. 

3. Bộ Chỉ huy quân sự Tỉnh: 

Chỉ đạo Quân sự các địa phương bảo đảm tổ chức an ninh trật tự, an toàn 

xã hội; sẵn sàng lực lượng xử lý các tình huống. 

4. Công an Tỉnh: 

- Phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Châu 

Đức, thị xã Phú Mỹ triển khai công tác khoanh vùng, truy vết các trường hợp 

tiếp xúc với đối tượng. 

- Khẩn trương điều tra và xử lý nghiêm trường hợp nhập cảnh này theo 

đúng quy định. 

- Chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ đạo PCD COVID-19 địa phương và các cơ 

quan liên quan tổ chức rà soát các đối tượng lưu trú trên toàn tỉnh, không để sót, 

lọt các đối tượng nhập cảnh trái phép; 

5. Bộ Chỉ huy Biên phòng Tỉnh, Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu: 

- Tiếp tục chỉ đạo các lực lượng thực hiện tốt các biện pháp kiểm soát chặt 

chẽ biên giới biển, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các đường dây đưa người 

nhập cảnh trái phép; không để sót, lọt các đối tượng nhập cảnh trái phép. 

Sở Y tế, Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo tỉnh phòng chống dịch 

COVID-19, đề nghị các đơn vị, địa phương và các cơ quan liên quan tổ chức 

triển khai thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Đ/c Nguyễn Văn Thọ - CT UBND Tỉnh; 

Trưởng BCĐ (báo cáo); 

- Đ/c Trần Văn Tuấn – PCT UBND Tỉnh; 

   Phó Trưởng BCĐ (báo cáo); 

- Thành viên BCD PCD COVID-19 Tỉnh; 

- VP UBND Tỉnh; 

- Các PGĐ Sở (để biết); 

- Thành viên BCD PCD ngành Y tế; 

- PYT các huyện, thị, thành; 

- Các phòng SYT; 

- Lưu VT-NV. 
 

KT. TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO 

PHÓ BAN CHỈ ĐẠO 

 

 

 

 

 

Phạm Minh An 

(Giám đốc Sở Y tế) 
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