
 
 

UBND TỈNH LAI CHÂU 

SỞ Y TẾ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /SYT-NVY 
V/v tăng cường các biện pháp phòng, 

chống dịch COVID-19.  

           Lai Châu, ngày         tháng  10 năm 2020 

 

Kính gửi:  

- Các bệnh viện tuyến tỉnh; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

- Trung tâm y tế các huyện, thành phố. 

Căn cứ Công điện 1640/CĐ-BCĐ ngày 15/10/2020 của Ban chỉ đạo Quốc 

gia Phòng chống dịch Covid-19 về việc tăng cường quản lý người nhập cảnh trong 

khu cách ly tập trung. 

Thực hiện Văn bản số 2308/UBND-VX ngày 15/10/2020 của UBND tỉnh 

về việc triển khai thực hiện Công văn số 8627/VPCP-KGVX về tăng cường 

phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện ý kiến chỉ đạo của Quyền Bộ trưởng Bộ 

Y tế tại cuộc họp trực tuyến ngày 13/10/2020. 

Hiện nay, tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19 trên thế giới và các nước 

trong khu vực đang có dấu hiệu nóng trở lại, trong khi đó công tác phòng chống 

dịch Covid-19 tại một số địa phương bắt đầu có dấu hiệu lơ là, chủ quan. Trước 

tình hình đó và sự chỉ đạo của Bộ Y tế, Sở Y tế yêu cầu lãnh đạo các đơn vị tổ 

chức triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Quán triệt, phổ biến và tổ chức triển khai thực hiện nội dung Công diện 

số 1640/CĐ-BCĐ ngày 15/10/2020 của Ban chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch 

Covid-19 và Văn bản số 2308/UBND-VX ngày 15/10/2020 của UBND tỉnh. 

2. Rà soát, xây dựng lại kịch bản phòng chống dịch cho phù hợp với tình 

hình hiện nay. Kịch bản cần đưa ra các tình huống có thể xảy ra trên địa bàn (ví 

dụ: xuất hiện ca bệnh dương tính tại cơ sở KBCB hoặc tại cộng đồng … ) và chọn 

1-3 tình huống cụ thể để thực hiện diễn tập thành thạo.  

3. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh luôn đặt trong tình trạng chủ động và 

sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xảy ra. Thường xuyên kiểm tra đánh giá, khắc 

phục kịp thời các tồn tại trong công tác xây dựng bệnh viện an toàn phòng chống 

dịch Covid-19. Tiếp tục cập nhật, phổ biến phác đồ điều trị, các biện pháp phòng 

chống dịch. Rà soát, bổ sung danh mục trang thiết bị, vật tư tiêu hao và thuốc thiết 

yếu theo quy định. Tăng cường giám sát các bệnh truyền nhiễm khác song song 

với việc giám sát phát hiện dịch bệnh Covid-19. 

Tích cực tuyên truyền trong cơ sở y tế thông điệp 5K (Khẩu trang-Khử 

khuẩn-Khoảng cách-Không tụ tập đông người-Khai báo y tế) và các biện pháp 

phòng chống dịch tại cơ sở y tế. 

4. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh: 

- Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-

19 tại cộng đồng. Chỉ đạo các đơn vị tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, 



 
 

chống dịch bệnh, ngăn chặn, kiểm soát triệt để, không để ca bệnh xâm nhập từ 

ngoài vào địa bàn. Phối hợp kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh tại các cơ 

sở cách ly tập trung, cơ sở cách ly tại khách sạn/nơi lưu trú. 

- Chỉ đạo và tổ chức giám sát, lấy mẫu và thực hiện xét nghiệm cho các đối 

tượng đảm bảo đúng quy trình theo quy định của Bộ Y tế và UBND tỉnh. Khẩn 

trương mua sắm trang thiết bị đề nghị Bộ Y tế công nhận cơ sở đủ điều kiện xét 

nghiệm khẳng định virus SAR-COV-2.  

- Tăng cường thực hiện công tác kiểm dịch y tế biên giới đối với người 

nhập cảnh và hàng hóa xuất nhập khẩu theo đúng quy định. 

5. Trung tâm y tế phối hợp Phòng Y tế các huyện, thành phố tham mưu Ban 

chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 và UBND huyện, thành phố: 

- Tăng cường và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ tự quản phòng 

chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Đảm bảo phát hiện nhanh, cô lập, xử lý triệt để 

kịp thời những đối tượng nhập cảnh trái phép, người lạ đến địa bàn. Quản lý chặt 

chẽ sự di dịch nhân khẩu để kịp thời xử lý theo quy định. Xử lý nghiêm những 

trường hợp nhập cảnh trái phép, những đối tượng không hợp tác, không thực hiện 

công tác phòng chống dịch quy định. 

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng chống 

dịch Covid-19 tại các cơ sở cách ly tập trung tại khách sạn/nơi lưu trú, các công 

trường, công trình, xí nghiệp, nơi tập trung đông người. 

- Tích cực tuyên truyền đến cộng đồng dân cư thông điệp 5K (Khẩu trang-

Khử khuẩn-Khoảng cách-Không tụ tập đông người-Khai báo y tế). Vận động, 

hướng dẫn người dân sử dụng phần mềm truy vết (Bluezone, NCOVI …) và thực 

hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. 

Sở Y tế yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện khẩn 

trương, nghiêm túc các nội dung trên./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT.UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Trưởng Ban, các Phó Trưởng Ban chỉ đạo 

phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh (để báo cáo); 

- Các thành viên BCĐ (để phối hợp); 

- UBND các huyện, thành phố (để phối hợp chỉ đạo); 

- Các phòng chức năng Sở Y tế; 

- Trang TTĐT Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Đối 
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