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BÁO CÁO
Rút kinh nghiệm việc quản lý người dân qua lại biên giới trong công tác
phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Hồng Ngự
Kính gửi: Ủy ban nhân dân Tỉnh.
Theo thông tin phản ánh của Báo VTCNEWS đưa tin vào ngày 22/5/2020 với
nội dung “Phong tỏa bến xe ở Hậu Giang vì có người từ Campuchia về chưa kiểm
tra y tế” với trường hợp một người dân ngụ phường 1, thành phố Vị Thanh, tỉnh
Hậu Giang về Việt Nam từ Campuchia qua cửa khẩu Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.
Nhận được thông tin phản ánh trên, chiều ngày 26 tháng 5 năm 2020, Ủy
ban nhân dân Huyện tổ chức cuộc họp rút kinh nghiệm việc quản lý người dân
qua lại biên giới trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn
huyện Hồng Ngự, gồm các thành phần: Các Đồn Biên phòng đóng trên địa bàn,
Công an Huyện, Ban Chỉ huy Quân sự Huyện, Phòng Y tế, Trung tâm Y tế
Huyện và Ủy ban nhân dân 03 xã biên giới.
Qua cuộc họp, các ngành và Ủy ban nhân dân 03 xã biên giới đã nâng
cao tinh thần, trách nhiệm. Ủy ban nhân dân Huyện đã yêu cầu thực hiện tốt một
số việc sau:
- Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức và
người dân khu vực biên giới không chủ quan, lơ là, chủ động trong công tác
phòng chống dịch bệnh Covid-19; đặc biệt chỉ đạo lực lượng Tổ nhân dân tự
quản, Tổ quản lý đường biên cột mốc kịp thời phát hiện và thông tin đến các cơ
quan chức năng khi phát hiện người dân qua lại biên giới và từ nơi khác đến.
- Đề nghị các Đồn Biên phòng đóng trên địa bàn, Công an Huyện, Ban
Chỉ huy Quân sự Huyện phân công lực lượng phối hợp, tăng cường tuần tra,
kiểm soát, giám sát chặt chẽ tuyến biên giới, kịp thời phát hiện các đối tượng
vượt biên trái phép, xử lý nghiêm và đưa đi cách ly tập trung theo quy định.
Ủy ban nhân dân Huyện xin báo cáo đến Ủy ban nhân dân Tỉnh nắm./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT/HU, TT/HĐND Huyện;
- CT, các PCT/UBND Huyện;
- Các Đồn BP, CAH, BCHQS Huyện;
- LĐVP;
- Lưu: VT, CV/VX.
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