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Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2020 

 

Kính gửi: 

- Bộ Quốc phòng, 

- Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng. 

 

Theo thông tin từ Hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm của Việt Nam, 

Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế TP. Hồ Chí Minh đã phát hiện một trường 

hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 là trường hợp nữ, sinh năm 1990; tối 28/5/2020, 

trường hợp này đi theo đường mòn, lối mở từ Trung Quốc vào Tỉnh Cao Bằng, 

sau đó đến Nội Bài và Tân Sân Nhất. Ngay sau khi nhận được thông tin, Bộ Y tế 

đã chỉ đạo Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh triển khai các hoạt động phòng chống dịch 

tại TP. Hồ Chí Minh và thông báo cho các đơn vị, địa phương liên quan để tiếp 

tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch.  

Thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, để kiểm soát 

không cho dịch bệnh xâm nhập và lây lan ra cộng đồng; Ban Chỉ đạo Quốc gia 

đề nghị Bộ Quốc phòng, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng chỉ đạo thực hiện 

nghiêm một số nội dung sau:  

1. Thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ban chỉ đạo 

phòng chống dịch Quốc gia trong việc phòng chống dịch tại khu vực biên giới.  

2. Tăng cường kiểm soát chặt chẽ các đường mòn, lối mở tại khu vực biên 

giới, không để các trường hợp nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Nếu cá nhân, 

đơn vị nào để xảy ra có trường hợp nhập cảnh trái phép thì cá nhân, đơn vị đó 

phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. 

3. Tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân phát hiện các trường hợp 

nhập cảnh trái phép trong cộng đồng, báo ngay cho chính quyền sở tại để tổ 

chức cách ly, điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm và thực hiện các biện pháp 

phòng chống dịch khác theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

Ban Chỉ đạo quốc gia đề nghị Bộ Quốc phòng, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao 

Bằng chỉ đạo triển khai thực hiện. 

 Trân trọng cảm ơn./. 
 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- PTTg. Vũ Đức Đam (để báo cáo); 

- Các đ/c Thứ trưởng; 

- Bộ Công an; 

- UBND các tỉnh có biên giới; 

- Bộ Tư lệnh - Bộ đội Biên phòng; 

- Các Vụ, Cục: DP, KCB, TT-KT, QT; 

- Các Viện VSDT/Pasteur; 

- Lưu: VT, DP. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC 

 

 

Đỗ Xuân Tuyên 

KHẨN 
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