ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
Số: 648

/UBND-KGVX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Gia Lai, ngày28 tháng 05 năm 2021

V/v tiếp tục tăng cường công tác
phòng, chống dịch Covid-19; ngăn
chặn xuất, nhập cảnh trái phép khu
vực biên giới trên địa bàn tỉnh

Kính gửi:
- Các sở, ban, ngành của tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo Gia Lai; Đài Phát thanh - Truyền hình Gia Lai.
Nhằm tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện
tốt công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, kiểm soát chặt chẽ xuất,
nhập cảnh trái phép khu vực biên giới với Campuchia; thực hiện Công văn số 409CV/TU ngày 17/5/2021 của Tỉnh ủy Gia Lai về phối hợp phát động, tổ chức tốt
Phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và xuất nhập cảnh trái
phép”, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố, nhất là 3 huyện
biên giới, các sở, ban, ngành có liên quan thực hiện một số công tác sau:
1. Phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tổ chức phát
động và thực hiện có hiệu quả Phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch
Covid-19 và xuất nhập cảnh trái phép” theo chỉ đạo của Tỉnh ủy Gia Lai tại Công
văn số 409-CV/TU ngày 17/5/2021.
2. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo tăng cường lực lượng quản lý
biên giới, ngăn chặn triệt để nhập cảnh trái phép, đặc biệt là ở các tuyến đường
mòn, lối tắt; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép.
Tập trung tuyên truyền, phát động quần chúng, vận động nhân dân khu vực biên
giới không tiếp tay, giúp đỡ, tổ chức người nhập cảnh trái phép; kịp thời thông báo,
tham gia tố giác để lực lượng chức năng phát hiện, xử lý nghiêm các đối tượng môi
giới, đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.
3. Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo lực lượng công an ở cơ sở khu vực biên giới
bám sát địa bàn, phối hợp với mặt trận và các đoàn thể nắm chắc tình hình nhân
khẩu từng gia đình, từng thôn, làng, tổ dân phố với phương châm “Đi từng ngõ, gõ
từng nhà, rà từng trường hợp”; khi có thông tin trường hợp nhập cảnh trái phép, chỉ
đạo các lực lượng khẩn trương truy vết, cung cấp danh sách cùng với ngành y tế để
có biện pháp xử lý kịp thời theo quy định về phòng, chống dịch Covid-19; đồng
thời chỉ đạo điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của đối tượng nhập cảnh trái phép để
xử lý theo quy định của pháp luật.
4. Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở y tế, các đơn vị, lực lượng có liên quan thực hiện
nghiêm quy trình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đối với hoạt động xuất nhập
cảnh; khi xác định có trường hợp nhập cảnh trái phép, đơn vị chuyên môn phải
khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm, tiến hành khoanh vùng, thần tốc truy vết đối với

người nhập cảnh trái phép và các trường hợp tiếp xúc gần; thực hiện các biện pháp
phòng, chống dịch theo đúng quy định.
5. Sở Ngoại vụ thường xuyên cập nhật, thông báo cho các công ty, doanh
nghiệp của tỉnh có công nhân, người lao động hiện đang làm việc ở Capmuchia và
Lào tuân thủ đúng các quy định của pháp luật Việt Nam và của nước sở tại, không
vượt biên trái phép, không móc nối các đường dây đưa người vượt biên trái phép;
việc xuất nhập cảnh phải thực hiện đúng quy định của pháp luật.
6. UBND các huyện biên giới
- Chỉ đạo các lực lượng của địa phương phối hợp với lực lượng Biên phòng,
Công an, Quân sự tăng cường công tác phối hợp tuần tra, bảo vệ khu vực biên giới;
đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động quần chúng, vận động nhân dân không
tiếp tay, giúp đỡ, tổ chức người nhập cảnh trái phép; kịp thời thông báo, tham gia
tố giác để lực lượng chức năng phát hiện, xử lý nghiêm các đối tượng môi giới, đưa
người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam; tuyên truyền, vận động, yêu cầu các gia
đình có người thân đang ở nước ngoài (nhất là đang ở Campuchia) kịp thời thông
tin, nhắc nhở cho người thân tuyệt đối không vượt biên, không nhập cảnh trái phép
vào Việt Nam.
- Khi trên địa bàn có trường hợp nhập cảnh trái phép hoặc có người tiếp xúc
gần với người nhập cảnh trái phép và các trường hợp có liên quan phải chỉ đạo lực
lượng chức năng thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương khoanh vùng,
truy vết, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.
UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố
khẩn trương thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC, KGVX.
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