ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 3872 /UBND-VX

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Trị, ngày 26 tháng 8

năm 2021

V/v tăng cường biện pháp ngăn chặn
dịch xâm nhập vào địa bàn tỉnh

Kính gửi:
- Các Sở, ban ngành, đoàn thể;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh tại các tỉnh, thành phố trong khu vực,
đặc biệt là diễn biến mới tại tỉnh Quảng Bình; để ngăn chặn nguy cơ dịch xâm nhập
vào địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu:
1. Nâng cao cấp độ kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên toàn tuyến giáp ranh với
tỉnh Quảng Bình. Công an tỉnh, Sở Y tế, Sở Giao thông vận tải, Tỉnh đoàn và UBND
huyện Vĩnh Linh khẩn trương tăng cường lực lượng cho các Chốt kiểm tra y tế trên
Quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh thuộc địa bàn huyện Vĩnh Linh.
2. Người đến và về Quảng Trị từ các khu vực thuộc tỉnh Quảng Bình đang thực
hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 phải thực hiện cách ly tập trung theo quy định; người
đến và về từ các khu vực khác phải có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính với
SARS-COV-2 có giá trị trong vòng 72h hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên âm
tính với SARS-COV-2 trong vòng 24h kể từ thời điểm kiểm tra.
3. BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND các huyện Vĩnh
Linh, Gio Linh, Triệu Phong tạm dừng hoạt động tàu thuyền đi lại giữa các cảng cá
Quảng Bình và Quảng Trị.
4. Thành lập ngay Chốt kiểm tra y tế tại vị trí phía Bắc đường Hồ Chí Minh,
nhánh Tây. Giao BCH Biên phòng chủ trì, phối hợp với Công An tỉnh, Sở Y tế và
UBND huyện Hướng Hóa triển khai.
Các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng
và địa phương có liên quan của tỉnh Quảng Bình trong quá trình triển khai thực
hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh Quảng Bình (Ph/h) ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu VT, VX.
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