
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN BÀN 
 

Số:              /UBND-VX 

V/v kiểm soát người đến/về  

trên địa bàn huyện  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Văn Bàn, ngày         tháng 12 năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 5958/UBND-VX ngày 14/12/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Lào Cai về việc kiểm soát người đến/về tỉnh Lào Cai. Chủ tịch 
UBND huyện chỉ đạo thực hiện như sau: 

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; Chủ tịch UBND các 
xã, thị trấn nghiêm túc triển khai, quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động các nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 
5958/UBND-VX ngày 14/12/2021 (Có sao gưi kèm theo). 

2. Từ ngày 14/12/2021 dừng triển khai thực hiện các quy định tại Công văn 

số 1520/UBND-VX ngày 06/10/2021 của UBND huyện về việc tăng cường các 
biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19; Công văn số 

1689/UBND-VX ngày 08/11/2021 của UBND huyện về việc thực hiện quyết liệt 
các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. 

Việc thực hiện kiểm soát người đến/về địa bàn huyện được thực hiện theo 
hướng dẫn tại Công văn số 1581/UBND-VX ngày 17/10/2021 của UBND huyện 

về hướng dẫn thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu 
quả dịch Covid-19 (Có sao gưi kèm theo). 

3. Giao Trung tâm Y tế huyện, các Chốt kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn 
huyện; Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn chỉ đạo các Tổ Covid cộng đồng tăng 

cường kiểm tra, kiểm soát người đến/về địa bàn huyện; trường hợp công dân từ 
vùng dịch có nguy cơ lây nhiễm, có lịch trình di chuyển phức tạp tổ chức thực hiện 
Test nhanh cho công dân (miễn phí). Kinh phí thực hiện sử dụng từ nguồn xã hội 

hóa và nguồn ủng hộ, đóng góp của các tổ chức, cá nhân cho công tác phòng, 

chống dịch Covid-19. 
 

Căn cứ nội dung Văn bản, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa 

bàn huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- TT. Huyện ủy, HĐND huyện; 
- Lãnh đạo UBND huyện; 
- Thành viên Ban chỉ đạo Phòng,  
chống dịch Covid-19 huyện; 
- Trung tâm VH, TT-TT huyện (Đưa tin); 
- Lưu: VT, VX. 

CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 
Phí Công Hoan 
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