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CÔNG ĐIỆN 

Về việc tăng cường các biện pháp quản lý người ra, vào địa bàn tỉnh 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH điện: 

 

- Các sở, ban, ngành; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị. 

 

Trong những ngày gần đây, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện một số ca bệnh 

COVID-19 có nguồn lây từ các trường hợp người dân trở về/ đi qua địa bản tỉnh; 

dự báo trong những ngày tới số người dân tỉnh Phú Thọ và các tỉnh phía Bắc đi qua 

địa bàn tỉnh Phú Thọ trở về từ các tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội 

tăng cao (hiện nay đã có trên 15 nghìn người đã về và đang thuộc diện giám sát, 

cách ly y tế). Trước tình hình trên, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh 

ủy và để tăng cường các biện pháp kiểm soát, quản lý người ra, vào địa bàn tỉnh, 

chủ động phòng ngừa dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh yêu cầu: 

1. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị khẩn trương rà soát, 

thành lập bổ sung các Chốt kiểm soát phòng dịch để kiểm soát ở tất cả các cửa 

ngõ ra, vào tỉnh, kể cả các bến đò ngang, lối nhỏ; đặc biệt là các hướng, tuyến từ 

thành phố Hà Nội, các tỉnh Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Tuyên Quang. Việc thành lập, 

bố trí lực lượng, vận hành các Chốt kiểm soát phân theo các cấp:  

(1) Đối với đường nhỏ, lối nhỏ, các bến đò ngang (tại các xã giáp ranh với 

tỉnh khác): UBND các huyện, thành, thị chỉ đạo, giao UBND các xã, phường, thị 

trấn tổ chức thực hiện với nòng cốt là lực lượng dân quân và các lực lượng khác 

ở cấp xã.  

(2) Đối với các tuyến đường tỉnh lộ, huyện lộ: Giao UBND các huyện thành 

lập, bố trí lực lượng với thành phần phù hợp tại từng điểm chốt. 

(3) Đối với các điểm xuống tại đường cao tốc, quốc lộ: Giao Sở Y tế chủ 

trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

và UBND các huyện, thành, thị đề xuất thành lập, bố trí lực lượng vận hành. Yêu 

cầu Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh huy động tối đa các lực lượng để hỗ 

trợ, vận hành các Chốt kiểm soát trong giai đoạn cao điểm này. 

2. Tăng cường quản lý, kiểm soát chặt chẽ các trường hợp ra, vào địa bàn tỉnh: 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị chỉ đạo quyết liệt, chịu trách nhiệm 

về việc kiểm soát, giám sát chặt chẽ người, phương tiện ra vào địa bàn theo phạm 

vi quản lý; nhất là người trở về từ các vùng ổ dịch, các tỉnh, thành phố đang áp 

dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Yêu cầu mọi trường hợp đi vào địa bàn tỉnh 

phải có Giấy xét nghiệm âm tính với vi rút SARS-CoV-2 bằng phương pháp 



 

 

 

Realtime-PCR được thực hiện trong thời gian không quá 72 giờ; trừ một số trường 

hợp được qui định tại mục (i), (ii) dưới đây: 

(i) Đối với trường hợp một số doanh nghiệp tại khu vực gần điểm Chốt có 

sử dụng lao động tại tỉnh, thành phố lân cận: Yêu cầu Chủ doanh nghiệp lập danh 

sách công nhân, người lao động, đăng ký với các Chốt kiểm soát để cấp Giấy xác 

nhận ra – vào (do Chốt trưởng xác nhận); đồng thời yêu cầu có Giấy xét nghiệm 

test nhanh âm tính. Chủ doanh nghiệp chịu trách nhiệm về việc đăng ký danh sách 

người lao động ở doanh nghiệp mình. 

(ii) Đối với các trường hợp người dân ở hai bên đầu điểm Chốt thường 

xuyên di chuyển ra - vào để cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm: Yêu 

cầu đăng ký với các Chốt kiểm soát để được cấp Giấy xác nhận (do Chốt trưởng 

xác nhận); đồng thời yêu cầu có Giấy xét nghiệm test nhanh âm tính. 

+ Đối với những người trở về từ vùng ổ dịch, các tỉnh, thành phố đang áp 

dụng giãn cách xã hội khi qua các Chốt kiểm soát phòng dịch: Sau khi khai báo y 

tế, Chốt trưởng các Chốt thông báo cho UBND các huyện, thành, thị nơi thường 

trú của người trở về để đón, thực hiện các biện pháp cách ly y tế theo qui định. 

+ UBND các xã, phường, thị trấn giao các lực lượng chức năng, Tổ Covid 

cộng đồng tiếp tục theo dõi, giám sát y tế chặt chẽ đối với các trường hợp từ vùng 

ổ dịch đã trở về địa phương. 

- UBND các huyện, thành, thị khẩn trương, chủ động xây dựng, lắp đặt các 

nhà tạm, nhà bán kiên cố (có thể sử dụng nhiều lần, cơ động, vật liệu phù hợp) tại 

các điểm Chốt kiểm soát ở các điểm xuống đường cao tốc, đường quốc lộ, các 

chốt có lưu lượng người, phương tiện ra, vào đông; đồng thời, phối hợp chặt chẽ 

với Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông để nghiên cứu, triển khai lắp đặt hệ 

thống camera theo dõi, giám sát và trang thiết bị đo thân nhiệt tự động, máy tính 

để thực hiện khai báo y tế tại các điểm Chốt trên, đáp ứng yêu cầu kiểm soát và 

bảo đảm an toàn phòng, chống dịch. 

3. Tăng cường các biện pháp giãn cách xã hội. 

- Tiếp tục tạm dừng hoạt động đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ không 

thiết yếu, gồm: karaoke, mát-xa, xông hơi, quán internet, trò chơi điện tử, vũ 

trường, quán bar, bể bơi, dịch vụ spa chăm sóc sắc đẹp. 

- Dừng tổ chức đối với các hoạt động văn hóa, lễ hội, nghệ thuật, nghi lễ 

tôn giáo, các hoạt động giao lưu thi đấu thể dục - thể thao, các câu lạc bộ gym, 

yoga, bi-a, các sự kiện có tập trung đông người; đề nghị người dân tổ chức các 

hoạt động hiếu/ hỷ nhanh, gọn, hạn chế số lượng người tham dự; đối với các các 

nhà hàng, quán ăn, uống chỉ phục vụ khách mang đi, không được phục vụ tại chỗ. 

Thời gian thực hiện từ 0 giờ 00’ ngày 04/8/2021 đến khi có thông báo mới. 

4. Giao Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng công an các cấp tăng cường công 

tác tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định đối với các 

trường hợp cố tình tránh các Chốt kiểm soát để trở về/ đi qua địa bàn tỉnh thông 

qua các đường ngang, lối tắt. 

5. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo, huy động lực lượng dân quân, dự bị 

động viên đảm bảo phù hợp với yêu cầu của từng huyện, từng xã. 



 

 

 

6. Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành, thị và cơ 

quan liên quan khẩn trương tổng hợp nhu cầu kinh phí xây dựng, lắp đặt các nhà 

tạm tại Chốt kiểm soát, kinh phí bổ sung phương tiện, trang thiết bị hỗ trợ các 

chốt kiểm dịch; báo cáo UBND tỉnh để thống nhất triển khai từ nguồn vận động 

hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân thông qua Ủy ban MTTQ tỉnh.  

7. Đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tăng cường kiểm 

tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tại các địa bàn đã được Tỉnh ủy phân công 

phụ trách. 

8. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ thống nhất, phối hợp hỗ 

trợ nguồn kinh phí từ Quỹ phòng, chống dịch của tỉnh để triển khai thực hiện các 

nội dung, nhiệm vụ tăng cường bảo đảm an toàn phòng, chống dịch trên địa bàn. 

- Các tổ chức Hội, Đoàn thể cấp tỉnh tăng cường chỉ đạo đến các tổ chức 

thành viên, hội viên, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong thực hiện những chủ 

trương, biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh. 

9. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Phú Thọ, Đài Phát thanh và Truyền 

hình tỉnh thống nhất đầu mối cung cấp các thông tin về tình hình, diễn biến dịch 

bệnh theo báo cáo của Sở Y tế - cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo PCD của tỉnh; 

quán triệt, kiểm điểm nghiêm túc trách nhiệm các cá nhân, đơn vị cung cấp, đăng 

tải thông tin sai quy định. 
 

Nơi nhận:     
- Như trên; 

- VPCP, BCĐQG PCD COVID-19; 

- TT TU, TT HĐND tỉnh; 

- Các đ/c UV BTV TU; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- UB MTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh; 

- Các huyện, thành, thị ủy; 

- TV BCĐ PCD COVID-19 tỉnh; 

- Báo PT, Đài PTTH tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh; 

- CVP, các PCVP; 

- CV NCTH; 

- Lưu: VT, VX3. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Bùi Văn Quang 
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