
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ HOÀI NHƠN 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /UBND-VX Hoài Nhơn, ngày       tháng 01 năm 2021 

V/v tăng cường phát hiện 

các trường hợp nhập cảnh 

trái phép phòng, chống dịch 

Covid-19 trên địa bàn thị xã 

 

  

 Kính gửi:  

  - Chủ tịch UBND các xã, phường; 

- Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể thị xã. 
 

 

Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 trên thế giới và các nước trong khu vực 

vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp. Tại nhiều quốc gia, dịch đã bùng phát trở lại 

với tốc độ lây lan và số ca tử vong cao hơn trước; đồng thời, đã xuất hiện các biến 

chủng vi rút mới làm tăng khả năng lây nhiễm và độc lực của vi rút SARS-CoV-2 

tăng rất mạnh. Một số địa phương, công dân Việt Nam tại các nước trong khu vực 

nhập cảnh trái phép về làm tăng nguy cơ mắc Covid-19 và lây lan trong cộng đồng. 

 Tại thị xã Hoài Nhơn, lúc 15 giờ 00 ngày 20/01/2021, một công nhân (tạm 

trú tại xóm 2, thôn Liễu An, xã Hoài Châu Bắc) đang làm việc tại Công ty Hoàng 

Anh Gia Lai ở tỉnh Stungtreng-Campuchia nhập cảnh trái phép về địa phương, đến 

Trạm Y tế xã khai báo y tế. Qua xác minh, trường hợp này chưa cách ly y tế tập 

trung theo quy định; các cơ quan chức năng lập hồ sơ và đưa đi cách ly y tế tại cơ 

sở cách ly tập trung Quy Nhơn vào lúc 23 giờ 50 phút cùng ngày. 

Để tiếp tục thực hiện nghiêm các biệp pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo 

chỉ đạo của Trung ương và Chủ tịch UBND tỉnh; Chủ tịch UBND thị xã đề nghị: 

1. Chủ tịch UBND các xã, phường chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành đoàn thể 

địa phương tiếp tục kiểm soát chặt chẽ các trường hợp nghi nhập cảnh trái phép tại 

địa phương, báo cáo ngay cho cơ quan chức năng theo quy định. 

2. Trung tâm Y tế thị xã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa 

phương liên quan lập hồ sơ đề nghị cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19 

tất cả các trường hợp nhập cảnh trái phép chưa qua cách ly y tế tại cơ sở cách ly 

tập trung theo quy định. 

3. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa-Thông tin-Thể thao đẩy 

mạnh đợt cao điểm tuyên truyền, vận động Nhân dân phát hiện các trường hợp 

nghi nhập cảnh trái phép, báo cáo ngay cho chính quyền địa phương theo quy định. 

Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể thị xã, Chủ tịch UBND các xã, 

phường phối hợp triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
- Như trên; 

- TT. Thị ủy (báo cáo);  

- TT. HĐND thị xã; 

- CT, các PCT UBND thị xã; 

- Ban Tuyên giáo Thị ủy; 

- Ban Dân vận Thị ủy; 

  - Lưu: VT.  

 

 

 
 

Trần Hữu Thảo 
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