
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG

Số:            /UBND-VP
V/v phòng, chống dịch COVID-19

đối với người nhập cảnh 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Dương, ngày       tháng 3 năm 2022

Kính gửi: 
- Các sở, ngành: Lao động, Thương binh và Xã hội, Y tế, 
Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Thực hiện nội dung tại Công văn số 1265/BYT-DP ngày 15 tháng 3 năm 
2022 của Bộ Y tế về việc phòng, chống dịch  COVID-19 đối với người nhập 
cảnh (có văn bản gửi kèm), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Ban quản lý các khu công 
nghiệp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố thông báo đến các đơn vị, tổ 
chức, doanh nghiệp và các công dân trên địa bàn nội dung Công văn số 
1265/BYT-DP; đồng thời yêu cầu các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có nhu 
cầu mời, bảo lãnh cho người nước ngoài nhập cảnh, các cơ sở lưu trú, hộ gia 
đình có người nhập cảnh lưu trú thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống 
dịch COVID-19.

2. Giao Sở Y tế hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch 
COVID-19 đối với người nhập cảnh theo đúng quy định của Bộ Y tế.

3. Giao UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND các xã, 
phường, thị trấn phối hợp với Trung tâm y tế cấp huyện thực hiện nghiêm các 
biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng các quy định hiện hành đối 
với người nhập cảnh.

4. Công văn này thay thế các văn bản chỉ đạo triển khai của UBND tỉnh 
theo các văn bản của Bộ Y tế về phòng, chống dịch COVID-19 đối với người 
nhập cảnh: Công văn số 10688/BYT-MT ngày 16 tháng 12 năm 2021 của Bộ Y 
tế về việc phòng chống, dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh, Công văn số 
10943/BYT-MT ngày 24 tháng 12 năm 2021 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn y tế 
phòng, chống dịch COVID-19 đối với người được phép nhập cảnh vào Việt 
Nam làm việc ngắn ngày (dưới 14 ngày), Quyết định số 2553/QĐ-BYT ngày 18 
tháng 6 năm 2020 của Bộ Y tế ban hành “Hướng dẫn tạm thời công tác kiểm 
dịch y tế phòng, chống lây nhiễm COVID-19 đối với phương tiện và người điều 
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khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa tại các cửa khẩu đường bộ, đường sắt, 
đường thủy và đường hàng không”, Công văn số 429/BYT-MT ngày 26 tháng 01 
năm 2022 về việc phòng, chống dịch đối với tổ bay trên các chuyến bay quốc tế./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Công an tỉnh;
- LĐ VPUBND tỉnh: Đ/c Hải, đ/c Khanh;
- Lưu: VT, NV (10) Dương.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Minh Hùng
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