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Kính gửi: 

- Công an huyện; 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 
 

  
Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới vẫn tiếp tục diễn biến 

phức tạp. Trong thời gian gần đây, nhiều địa phương đã ghi nhận một số trường 

hợp người nước ngoài xâm nhập trái phép vào Việt Nam, đi sâu vào nội địa, qua 

nhiều tỉnh, thành phố không được kiểm soát, cách ly, áp dụng các biện pháp phòng 

chống dịch COVID-19.  Tính đến 6 giờ ngày 03/8/2020 trên toàn quốc đã có 621 

trường hợp mắc COVID-19, 06 bệnh nhân tử vong .  

Ngày 25/7/2020 Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 ban 

hành Công văn số 3961/CV-BCĐ về việc tăng cường công tác phòng chống dịch 

Covid-19.  

Thực hiện Ý kiến Chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 

10317/UBND-VX  ngày 31/7/2020 về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch 

Covid-19.  

   Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thạch Thành có ý kiến chỉ đạo đối với các 

cơ quan chuyên môn, các đơn vị trên địa bàn huyện như sau: 

1. Công an huyện: 

- Tiếp tục chỉ đạo công an xã, thị trấn quản lý chặt công tác quản lý tạm trú, 

tạm vắng và cư trú trên địa bàn; 

- Thường xuyên kiểm tra, rà soát, xử lý người nước ngoài đến cư trú, tạm trú 

bất hợp pháp trên địa bàn. Quản lý chặt chẽ người nước ngoài được phép làm việc, 

lưu trú tại địa phương đặc biệt tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, trường học, khách 

sạn, nhà nghỉ,... 

- Vận động quần chúng nhân dân phát hiện và tiến hành xử lý nghiêm các 

đối tượng đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. 

- Xử lý nghiêm các trường hợp đưa thông tin không đúng, sai sự thật về dịch 

COVID-19 gây hoang mang trong dư luận. 

2. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: 

- Chỉ đạo các ngành, các cấp chính quyền không được chủ quan lơ là trong 

công tác phòng chống dịch COVID-19, tăng cường triển khai các biện pháp phòng 

chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế 

- Tuyên truyền để nhân dân không được chủ quan, thực hiện đúng và đầy đủ 

các quy định về phòng chống dịch COVID-19. Vận động quần chúng nhân dân 



2 
 

 
 

thông báo kịp thời cho chính quyền địa phương khi phát hiện các trường hợp nhập 

cảnh trái phép trong cộng đồng để có biện pháp xử lý; 

-  Chỉ đạo lập danh sách tất cả những người nhập cảnh trái phép lưu trú, cư 

trú tại địa phương và tổ chức cách ly, điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm, thực 

hiện nghiêm và đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch theo quy định đối với 

người nhập cảnh trái phép Việt Nam (nếu phát hiện). 

- Thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch COVID-19 trên 

các phương tiện giao thông vận tải công cộng, bến xe. 

Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chỉ đạo thực 

hiện nghiêm túc những nội dung trên../. 
 

Nơi nhận: 

Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, YT. 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Tam 
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