
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH LAI CHÂU 

 

Số:             /UBND-VX 
V/v thực hiện các biện pháp cấp bách 

phòng, chống dịch Covid-19   

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        

Lai Châu, ngày          tháng    năm 2021 

 

                Kính gửi: 

  - Các sở, ban, ngành tỉnh; 

  - UBND các huyện, thành phố. 

 

 Thực hiện Công văn số 116-CV/TU ngày 28/01/2021 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; 

Công văn số 726/BYT-DP ngày 29/01/2021 của Bộ Y tế về việc tổ chức khai 

báo, xét nghiệm người về từ ổ dịch tại tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh. Để chủ 

động các biện pháp phòng, chống dịch bệnh không để lây lan vào địa bàn tỉnh, 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện thành 

phố đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, theo chức năng, nhiệm vụ, 

lĩnh vực được giao, địa bàn phụ trách triển khai nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ, 

có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 116-CV/TU ngày 28/01/2021, Công văn số 

90-CV/TU ngày 06/01/2021 (sao gửi kèm theo) và thực hiện tốt một số nhiệm 

vụ sau: 

 1. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền diễn biến tình hình dịch 

bệnh, các biện pháp phòng, chống dịch, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm 

của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trong công tác 

phòng, chống dịch; chủ động, tự giác khai báo y tế, áp dụng các biện pháp cách 

ly, phòng, chống dịch trong trường hợp đi và về từ vùng dịch hoặc nghi ngờ tiếp 

xúc với người bệnh; không hoang mang lo lắng, tuyệt đối không được chủ quan, 

lơ là, mất cảnh giác trước tình hình dịch bệnh. Không di chuyển đến các nơi có 

dịch, chỉ tổ chức các đoàn công tác trong trường hợp thực sự cần thiết và phải 

được báo cáo, xin ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy. 

 2. Thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng thông điệp 

"Người dân đã từng đi đến, về từ thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương trong thời 

gian từ ngày 01/01/2021 và Sân bay quốc tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh từ ngày 

05/01/2021 đến nay chủ động đến trạm y tế nơi lưu trú hoặc trung tâm y tế 

huyện khai báo để được hướng dẫn lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-COV-

2"; đồng thời tổ chức việc tiếp nhận thông tin của người dân và lấy mẫu xét 

nghiệm sàng lọc một cách triệt để, thuận tiện và đảm bảo an toàn phòng bệnh 

theo quy định. 

 3. Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của 

Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-

19 gắn với việc thực hiện Thông báo kết luận số 04/TB-UBND ngày 28/01/2021 

về kết luận của đồng chí Tống Thanh Hải tại Hội nghị giao ban trực tuyến toàn 
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tỉnh về công tác phòng chống dịch Covid-19. Cập nhật tình hình dịch hàng ngày, 

hằng giờ, rà soát, siết chặt các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn; thực 

hiện nghiêm việc khai báo và kiểm tra y tế bắt buộc đối với các trường hợp đi và 

về từ các khu vực có dịch vào địa bàn tỉnh; tổ chức điều tra, truy vết triệt để, kỹ 

lưỡng lịch sử dịch tễ, đặc biệt là khi phát hiện các trường hợp nghi ngờ mắc 

Covid-19, phân loại, sàng lọc, cách ly chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả. 

 4. Yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện thành phố nghiêm 

túc triển khai thực hiện, hằng ngày trước 14h00 báo cáo kết quả thực hiện, các 

tình huống phát sinh và diễn biến tình hình dịch về Sở Y tế qua hòm thư: 

BStoan271@gmail.com; Sở Y tế tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trước 15h30' qua 

hòm thư: pthvpubnd-1aichau@chinhphu.vn và nhóm zalo của BCĐ để báo cáo 

Thường trực Tỉnh ủy./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (để b/c); 

- Lãnh đạo UBND tỉnh: U; 

- Thành viên BCĐ tỉnh; 

- VPUBND: V, C, CB, HC; 

- Lưu: VT, TH5, VX2. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Tống Thanh Hải 
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