
UBND TỈNH BẮC KẠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG 

DỊCH COVID-19 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

Số:            /SYT- BCĐ 
V/v thực hiện Công văn số 

3440/CV-BCĐ ngày 27/04/2021 

của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng 

chống dịch COVID-19 
 

 
 

 Bắc Kạn, ngày           tháng        năm 2021 

 
 

Kính gửi:  

- Công an tỉnh; 
- Sở Lao động- Thương binh và Xã hội; 

- Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh; 

- Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các 

huyện, thành phố; 
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

- Trung tâm Y tế các huyện, thành phố. 
 

 

Thực hiện Công văn số 3440/CV-BCĐ ngày 27/4/2021 của Ban Chỉ đạo 

Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 về việc tiếp tục thực hiện nghiêm 

công tác quản lý đối với các trường hợp đề nghị nhập cảnh Việt Nam để 

phòng chống dịch COVID-19. Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh 

yêu cầu các đơn vị, địa phương khẩn trương thực hiện các nội dung sau:   

1. Thực hiện nghiêm việc xem xét phê duyệt các đối tượng xin nhập cảnh 

(trong đó chú ý việc xác nhận, xác thực đối tượng nhập cảnh của các doanh 

nghiệp) phải đảm bảo đúng đối tượng ưu tiên đã được Thủ tướng Chính phủ, 

Ban Chỉ đạo Quốc gia chỉ đạo.(Có hướng dẫn kèm theo) 

2. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện; xử lý nghiêm 

những trường hợp đưa người không đúng đối tượng ưu tiên và các trường hợp 

nhập cảnh trái phép, đồng thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc về Ban chỉ 

đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh (qua Sở Y tế) để tổng hợp báo cáo Bộ Y 

tế (Cục Y tế dự phòng) theo quy định. 

Với nội dung trên, yêu cầu các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận:  
Gửi bản điện tử: 
- Như kính gửi; 
- Ủy ban nhân dân tỉnh; 
- BGĐ Sở Y tế; 

- Các phòng chức năng SYT; 
- Lưu: VT, NVY. 

KT.TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

Tạc Văn Nam 
 
 

HỎA TỐC 
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