UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
Số:

/UBND-KGVX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Gia Lai, ngày

tháng 4 năm 2021

V/v tăng cường kiểm soát việc
nhập cảnh qua biên giới

Kính gửi:
- Các sở, ban, ngành của tỉnh;
- Các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống
dịch bệnh Covid-19 của tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.
Theo cập nhật thông báo về dịch Covid-19 ở Campuchia, tính đến sáng
29/4/2021 đã có 11.760 người lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 trong cộng đồng, trong
đó có 88 người tử vong. Tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Campuchia có chiều hướng
ngày càng phức tạp, hiện có 22/25 tỉnh, thành phố của Campuchia đã có ca nhiễm
trong cộng đồng, riêng 3 tỉnh Út Đom Miên Chay, Stung Treng và Ratanakiri là chưa
có ca nhiễm bệnh Covid-19 (trong đó có tỉnh Ratanakiri giáp biên giới với tỉnh Gia
Lai). Tuy nhiên, với tình hình diễn biến dịch Covid-19 ở Campuchia có khả năng sẽ
vượt tầm kiểm soát vì Campuchia đã dỡ bỏ lệnh cấm đi lại giữa các tỉnh, thành nên
một bộ phận người Việt Nam ở Campuchia có tâm lý hoang mang, lo sợ, e ngại việc
di chuyển của người dân nước bạn sẽ mang mầm bệnh lây lan; đồng thời với việc
không có việc làm, chỗ ở, thiếu đói và chi phí bắt buộc cách ly cao, dẫn đến khả năng
số người Việt Nam nhập cảnh về nước với số lượng lớn để tránh dịch sẽ tăng đột biến,
nhất là những người không có giấy tờ hợp pháp, lao động tự do.
Để kịp thời phòng ngừa xử lý tình huống tác động từ tình hình dịch Covid-19 ở
Campuchia vào biên giới tỉnh, không để bị động, bất ngờ nhất là tình huống người
Việt Nam nhập cảnh về nước để tránh dịch; xét đề xuất của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên
phòng tỉnh tại Báo cáo số 1350/BC-BCH ngày 28/4/2021 về một số diễn biến mới
về tình hình dịch Covid-19 và những tác động, ảnh hưởng đến cộng đồng người
Việt Nam tại Campuchia; Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo như sau:
1. Giao Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp chặt chẽ các lực
lượng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Sở Ngoại vụ, Sở Y tế, UBND các
xã, huyện biên giới triển khai thực hiện:
- Nắm chắc tình hình, đời sống, tâm tư nguyện vọng của Việt Kiều, lao động
người Việt Nam tại Campuchia, nhất là địa bàn của 03 tỉnh Đông Bắc Campuchia.
- Đánh giá, dự báo khả năng, quy mô, số lượng, thời gian người Việt Nam về
nước tránh dịch trên tuyến biên giới.
- Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế triển khai thực hiện kế hoạch tiếp nhận kiều
bào; báo cáo đề xuất thật cụ thể trang thiết bị, cơ sở vật chất y tế của các điểm cách
ly tập trung ở khu vực biên giới.
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- Sở Y tế (Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống Covid19) chủ trì, phối hợp các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai
công tác chuẩn bị tại các cơ sở điều trị theo các cấp độ cao nhất để sẳn sàng ứng
phó với dịch Covid-19.
2. Sở Ngoại vụ:
- Nắm tình hình và đề nghị các Tập đoàn, Công ty, Doanh nghiệp của Việt
Nam hiện đang kinh doanh, sản xuất ở trên địa bàn 3 tỉnh Đông Bắc Campuchia
khẩn cấp hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm, thiết bị y tế, khẩu trang, nước sát
khuẩn… để phòng dịch cho lao động là người Việt Nam của các công ty đang ở
Campuchia, nhất là số người đang bị cách ly, điều trị; đồng thời tuyên truyền cho
người lao động Việt Nam đang công tác, lao động sản xuất thuộc các Tập đoàn,
Công ty, Doanh nghiệp của Việt Nam yên tâm ở lại Campuchia lao động, làm việc,
không tìm cách nhập cảnh trái phép về Việt Nam.
- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bộ Chỉ huy
Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh, Sở Y tế để triển khai thực
hiện việc hỗ trợ nhu yếu phẩm, thiết bị y tế, khẩu trang, nước sát khuẩn… cho kiều
bào thông qua Hội Việt kiều của 2 tỉnh Ratanakiri và Strung Treng hoàn thành trước
ngày 30/4/2021.
3. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Gia Lai, Đài Phát thanh - Truyền hình
Gia Lai, Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan
báo chí của trung ương, các ngành thường trú trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh tuyên
truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để thân nhân của người lao động
hiện đang làm việc ở Campuchia biết và tuyên truyền cho người thân đang lao động
ở Campuchia yên tâm ở lại Campuchia lao động, làm việc, không tìm cách nhập
cảnh trái phép về Việt Nam qua các đường mòn, lối mở trên biên giới vi phạm luật
pháp sẽ bị xử lý nghiêm khắc theo quy định của luật pháp.
Nhận được văn bản, yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã,
thành phố nghiêm túc khẩn trương triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c);
- Thường trực HĐND (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Các hội, đoàn thể của tỉnh;
- Các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH, NC, KGVX.
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