
UỶ BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN YÊN MÔ 

 

Số:               /UBND-YT 
       

V/v tăng cường quản lý người nhập 

cảnh vì mục đích ngoại giao, công vụ, 

chuyên gia trong phòng chống Covid-19 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

             Yên Mô, ngày        tháng 5  năm 2020 

 

  
 

    Kính gửi:        

  - Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội; 

  - Phòng Kinh tế và Hạ tầng;  

  - Trung tâm Y tế huyện; 

- Ủy ban nhân dân thị trấn Yên Thịnh. 

   

 

Căn cứ Công  văn số 1816/SYT-NVY ngày 18/5/2020 của Sở Y tế Ninh Bình 

về việc tăng cường quản lý người nhập cảnh vì mục đích ngoại giao, công vụ và các 

chuyên gia để phòng chống Covid-19, UBND huyện yêu cầu: 

1. Phòng Lao động- Thương bình và Xã hội, Phòng Kinh tế và Hạ tầng thông 

báo đến các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn huyện trong trường hợp có người 

nhập cảnh là chuyên gia, nhà quản lý, lao động tay nghề cao làm việc tại huyện Yên 

Mô, nhập cảnh qua sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất thì phải phối hợp với Trung tâm 

Kiểm dịch Y tế quốc tế thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành 

phố Hồ Chí Minh tổ chức đón người nhập cảnh tại sân bay 2 quốc tế Tân Sơn Nhất 

ngay khi đến sân bay để đưa về địa phương cách ly theo quy định và đảm bảo các 

biện pháp phòng chống dịch. 

2. Trung tâm Y huyện cặp nhật thông tin và tham mưu cho UBND huyện tổ 

chức cách ly và theo dõi, quản lý sức khỏe các trường hợp nhập cảnh nêu trên; tiến 

hành lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. 

3. UBND thị trấn Yên Thịnh phối hợp với Trung tâm Y tế và các cơ quan, đơn vị 

liên quan tiếp nhận, quản lý sức khỏe, tiến hành lấy mẫu xét nghiệm theo quy định. 

Trên đây là một số nội dung nhiệm vụ nhằm tăng cường quản lý người nhập 

cảnh vì mục đích ngoại giao, công vụ, chuyên gia trong phòng chống Covid-19, 

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị và UBND thị trấn Yên Thịnh tổ chức triển 

khai thực hiện các nội dung trên./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Các thành viên BCĐ PCD Covid-19 huyện; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu VT. 
 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

   Vũ Trọng Thứ 
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