ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG YÊN THẾ
---------------

Số: 48/UBND-TH
V/v rà soát, xác minh hành khách trên
các chuyến bay đến Việt Nam

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------------Yên Thế, ngày 17 tháng 3 năm 2020

Kính gửi:
- Đ/c Trưởng công an phường Yên Thế;
- Đ/c Phó trưởng trạm y tế phường Yên Thế;
- Tổ trưởng 10 tổ dân phố, Thôn trưởng Làng Brukngol.
Thực hiện Thông báo khẩn của Bộ Y tế ngày 16/3/2020 về việc đã xác minh các
chuyến bay có hành khách mắc COVID-19; Công văn hỏa tốc số 1268/CV-BCĐ ngày
14/3/2020 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19 về việc rà soát, xác
minh hành khách trên các chuyến bay đến Việt Nam; Công văn số 744/UBND-VHXH ngày
16/3/2020 của UBND thành phố Pleiku về việc rà soát, xác minh hành khách trên chuyến
bay VN 0054; Công văn số 98/YT-TH ngày 17/3/2020 của Phòng Y tế thành phố Pleiku về
việc rà soát, xác minh hành khách trên các chuyến bay đến Việt Nam; UBND phường đề
nghị Công an phường, Trạm y tế phường, Tổ trưởng 10 tổ dân phố và Thôn trưởng làng
Brukngol khẩn trương phối hợp triển khai một số nội dung sau:
1. Tổ trưởng 10 tổ dân phố và thôn trưởng làng Brukngol: Khẩn trương phối hợp
chặt chẽ với Trạm y tế phường trong công tác giám sát, xác minh thông tin những trường
hợp nhập cảnh vào Việt Nam trên các chuyến bay đến Việt Nam hiện đang lưu trú, cư trú
trên địa bàn phường, cụ thể các chuyến bay sau:
- Chuyến bay số hiệu VN 0054 của Việt Nam Airlines xuất phát từ London, Anh về
Việt Nam ngày 02/3/2020;
- Chuyến bay số hiệu QR 974 của Qatar Airway xuất phát từ Doha, Qatar về Việt
Nam ngày 02/3/2020
- Chuyến bay số hiệu VN 18 của Việt Nam Airlines xuất phát từ Paris, Pháp về Việt
Nam ngày 10/3/2020;
- Chuyến bay số QR 968 của Qatar Airway xuất phát từ Doha, Qatar về Việt Nam
ngày 13/3/2020;
- Chuyến bay số hiệu TG 564 của Thai Airways từ Bangkok về Việt Nam ngày
15/3/2020;
- Chuyến bay số hiệu VJ 826 từ Kuala Lumpur (Malaysia) về Việt Nam ngày
04/3/2020;
- Chuyến bay số hiệu TK 162 của Turkey Airlines từ Istanbul về Việt Nam ngày
08/3/2020;
- Chuyến bay số hiệu QH 1521 của Bamboo Airways từ thành phố Hồ Chí Minh đến
Phú Quốc ngày 09/3/2020;
- Chuyến bay số hiệu QH 1524 của Bamboo Airways từ Phú Quốc đến thành phố Hồ
Chí Minh ngày 13/3/2020;
- Chuyến bay số hiệu SU 290 của Aeroflot từ Moscow về Việt Nam ngày 12/3/2020;
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- Chuyến bay số hiệu QR 970 của Qatar Airways từ Doha về Việt Nam ngày
10/3/2020.
2. Trạm y tế phường: Phối hợp với các tổ dân phố, làng, các ban ngành, đoàn thể
của phường trong việc giám sát, xác minh thông tin tất cả những người nhập cảnh đến Việt
nam trên các chuyến bay hiện đang lưu trú, cư trú trên địa bàn phường.
Nếu phát hiện những trường hợp trên, triển khai ngay các biện pháp cách ly và theo
dõi sức khỏe đối với các hành khách trên các chuyến bay; tổng hợp, báo cáo kết quả kịp thời
cho UBND phường đúng theo quy định.
2. Công an phường: Rà soát tất cả những người nhập cảnh đến Việt trên các chuyến
bay hiện đang lưu trú, cư trú trên địa bàn phường. Thông báo ngay cho Trạm y tế phường
để kịp thời kiểm tra, giám sát triển khai các biện pháp cách ly và theo dõi sức khỏe đối với
hành khách và những người tiếp xúc gần với các hành khách trên chuyến bay theo quy định.
Nhận được Công văn, đề nghị Công an phường, Trạm y tế phường, Tổ trưởng 10 tổ
dân phố và Thôn trưởng làng Brukngol khẩn trương triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND thành phố (B/cáo);
- TTr Đảng ủy (B/cáo);
- TTr HĐND phường;
- Lãnh đạo UBND phường;
- Trạm y tế phường;
- Công an phường;
- Tổ trưởng (thôn trưởng);
- Lưu: Vp.
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