
   ỦY BAN NHÂN DÂN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     TỈNH BÌNH ĐỊNH           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

   Số:            /UBND-VX     Bình Định, ngày       tháng      năm 2021 
Về việc tăng cường quản 

lý cư  trú, kiểm soát người 

từ các vùng, địa phương có 

dịch COVID-19 về/đến 

tỉnh Bình Định. 

 

Kính gửi: 

 

 

- Công an tỉnh; 

- Các Sở: Y tế; Thông tin và Truyền thông; 

Du lịch; Công thương; Giao thông Vận tải; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

     

Tình hình dịch COVID-19 trên toàn quốc vẫn đang diễn biến hết sức phức 

tạp. Trong những ngày gần đây, số lượng công dân đi làm ăn, công tác, học tập... 

tại các tỉnh, thành phố về/đến Bình Định tăng nhanh (thống kê có ngày có hơn 

2.000 người về/đến tỉnh). Các lực lượng chức năng của tỉnh đã tăng cường công 

tác quản lý, yêu cầu người dân thực hiện nghiêm túc việc khai báo y tế, thực hiện 

biện pháp cách ly theo quy định của cấp có thẩm quyền. Tuy nhiên, công tác quản 

lý cư trú, nhất là quản lý người từ vùng dịch về/đến Bình Định, vẫn chưa được 

kiểm soát chặt chẽ, chưa cập nhật kịp thời số liệu cư trú. Vì vậy, nhiều trường hợp 

đã về/đến địa phương nhưng không được phát hiện hoặc phát hiện muộn, làm gia 

tăng nguy cơ nguồn lây nhiễm bệnh vào cộng đồng; nhiều trường hợp người dân 

về tỉnh thuê các nhà nghỉ, khách sạn, homestay, chung cư… (sau đây gọi chung là 

cơ sở lưu trú) để tự cách ly nhưng chưa được địa phương quản lý hoặc quản lý còn 

lỏng lẻo; nhiều trường hợp không chấp hành các quy định về cách ly, khai báo y tế 

sai sự thật… làm lây nhiễm dịch bệnh. Những việc xảy ra như trên đã cho thấy 

công tác quản lý, giám sát người từ vùng dịch về/đến Bình Định thực hiện cách ly 

theo quy định còn chủ quan, lỏng lẻo, sơ hở. Đây chính là một trong những nguyên 

nhân gây nguy cơ rất cao để dịch bệnh xâm nhập, lây nhiễm trong cộng đồng. 

Để chấn chỉnh công tác quản lý cư  trú, kiểm soát chặt chẽ người từ các 

vùng, địa phương có dịch COVID-19 về/đến tỉnh Bình Định có hiệu quả, với mục 

tiêu cao nhất là không bỏ sót, bỏ lọt người có nguy cơ mang mầm bệnh vào cộng 

đồng; trên cơ sở đề nghị của Công an tỉnh tại Tờ trình số 1886/TTr-CAT-PV01 

ngày 27/7/2021; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: 

1. Công an tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Sở Du lịch 

khẩn trương phối hợp tổ chức thực hiện các nội dung sau: 

- Phải xác định việc kiểm soát chặt chẽ công tác quản lý cư trú là một trong 

những giải pháp quan trọng, góp phần ngăn chặn, không để dịch bệnh xâm nhập và 

lây lan trong cộng đồng.  

- Chỉ đạo lực lượng công an, các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương phối 

hợp kiểm tra, rà soát, siết chặt công tác quản lý cư trú, tạm trú, tập trung quản lý 
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các cơ sở lưu trú, để phát hiện kịp thời các trường hợp người từ vùng dịch về/đến 

Bình Định cư trú bất hợp pháp, không tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch 

COVID-19; xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm 

minh, kịp thời các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. 

 - Tuyên truyền, hướng dẫn, yêu cầu các cơ sở lưu trú chấp hành nghiêm các 

quy định về hoạt động ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; thực 

hiện đầy đủ, kịp thời việc đăng ký, khai báo lưu trú; qua đó phát hiện những trường 

hợp vi phạm quy định về công tác phòng, chống dịch COVID-19 để báo cáo cho 

cơ quan chức năng của địa phương xử lý kịp thời. 

2. Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp UBND các huyện, thị xã, thành phố 

và các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện: Trước 15h hàng ngày, kể từ 

ngày 28/7/2021, Công an tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố phải báo cáo 

cho Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Y tế (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh về 

phòng, chống dịch bệnh COVID-19) bằng văn bản số liệu công dân về/đến từ các 

vùng, địa phương có dịch của các tỉnh, thành trong cả nước (nêu cụ thể số liệu từng 

địa phương) để xử lý thông tin, chỉ đạo phòng, chống dịch kịp thời. Đơn vị, địa 

phương nào không báo cáo, không nắm được tình hình công dân về/đến địa 

phương gây ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch và làm lây nhiễm dịch 

bệnh thì Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố phải chịu trách nhiệm trước Chủ 

tịch UBND tỉnh.  

3. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các hội, đoàn thể các cấp 

tuyên truyền, vận động người dân, các hộ gia đình, tổ dân phố, khu dân cư chủ 

động phát hiện và phản ánh ngay cho chính quyền địa phương, cơ quan công an để 

tổ chức cách ly và xử lý nghiêm theo quy định đối với những trường hợp công dân 

từ các vùng có dịch về/đến địa phương nhưng chưa khai báo y tế, chưa được cách 

ly, quản lý theo quy định hoặc đã được áp dụng biện pháp cách ly tại nhà, tại cơ sở 

lưu trú nhưng không thực hiện nghiêm túc. 

4. Đề nghị các hộ gia đình có người thân đang thực hiện biện pháp cách ly 

tại nhà, tại cơ sở lưu trú vận động người thân chấp hành thực hiện nghiêm việc 

cách ly, nhằm đảm bảo sức khỏe cho bản thân và cộng đồng. 

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan và Nhân 

dân triển khai thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT. Tỉnh ủy; TT. HĐND tỉnh (báo cáo); 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- UBMTTQVN tỉnh; 

- Các Ban Đảng thuộc TU; 

- Ban VHXH-HĐND tỉnh; 

- Báo BĐ, Đài PTTH Bình Định; 

- TTKSBT tỉnh; 

- CVP, PVPVX; TT TH-CB;    

- Lưu VP, K19, K18, K9, K5, K15.                                                                                              

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

       Lâm Hải Giang       
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