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UỶ BAN NHÂN DÂN  

 TỈNH LAI CHÂU 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số:            /UBND-VX 

V/v thực hiện Công điện số 973/CĐ-BYT 

của Bộ Y tế về phòng, chống lây nhiễm 

SARS-COV-2 cho người điều khiển,  

người đi trên phương tiện vận tải  

hành khách liên tỉnh 

        Lai Châu, ngày       tháng 7 năm 2021 

 

           Kính gửi: 

 - Các sở, ban, ngành tỉnh; 

 - Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố. 

  

Thời gian qua, các địa phương đã ghi nhận các trường hợp nhiễm SARS-

CoV-2 liên quan đến người và lái xe đi trên phương tiện vận tải hàng hóa, hành 

khách đường dài, qua nhiều tỉnh, thành phố; nguy cơ lây lan dịch giữa các tỉnh, 

thành phố là rất lớn. Thực hiện Công điện số 973/CĐ-BYT ngày 30/6/2021 của 

Bộ Y tế về việc tăng cường phòng, chống lây nhiễm SARS-COV-2 cho người 

điều khiển, người đi trên phương tiện vận tải hàng hóa, hành khách liên tỉnh  

(gửi kèm theo), Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành chức năng và các 

địa phương liên quan thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: 

1. Tăng cường truyền thông mạnh mẽ nhằm nâng cao ý thức cảnh giác, tự 

bảo vệ trước nguy cơ dịch bệnh trong cộng đồng, thực hiện nghiêm các biện 

pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới, tuyệt đối không chủ quan lơ là. 

Thực hiện tốt thông điệp 5K gồm khẩu trang - khử khuẩn - khoảng cách - không 

tụ tập - khai báo y tế. Yêu cầu người dân đeo khẩu trang trên các phương tiện 

giao thông công cộng và các nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Hạn chế 

tổ chức các sự kiện tập trung đông người, giữ khoảng cách nơi công cộng. 

2. Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các sở, ngành, địa 

phương chỉ đạo, yêu cầu, hướng dẫn các đơn vị kinh doanh vận tải, Ban quản lý 

bến xe, các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm công tác phòng, chống lây nhiễm 

SARS-COV-2 cho người điều khiển, người đi trên phương tiện vận tải hàng hóa, 

hành khách liên tỉnh theo nội dung Công điện 973/CĐ-BYT của Bộ Y tế. 

- Trường hợp phát hiện có người nhiễm SARS-CoV-2 trên phương tiện vận 

tải hàng hóa, hành khách liên tỉnh phải thông báo ngay cho Sở Y tế, cơ quan 

kiểm soát, phòng chống dịch nơi gần nhất và các địa phương liên quan biết để tổ 

chức thần tốc truy vết, xử lý triệt để ổ dịch, tránh lây lan ra cộng đồng. 

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc kê  khai  danh  sách  hành khách, 

hành trình di chuyển, lịch trình tiếp xúc của người điều khiển, người đi trên 

phương tiện vận tải hàng hóa, hành khách liên tỉnh và thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch Covid-19 của các đơn vị kinh doanh vận tải, Ban quản lý bến 



2 

 

xe…, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm 

theo quy định. 

3. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, các đơn vị liên quan 

thực hiện đúng chế độ về thông tin, báo cáo bệnh truyền nhiễm; báo cáo hàng ngày 

kết quả giám sát, điều tra, phòng chống dịch Covid-19 về Bộ Y tế theo quy định.  

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành, 

địa phương liên quan nghiêm túc triển khai, thực hiện./. 

 
Nơi nhận:                                                                                         
- Như trên; 

- UBND tỉnh: U;  

- Thành viên BCĐ Covid-19 tỉnh; 

- Hiệp Hội DN tỉnh; 

- VPUBND tỉnh: V, C, CB, HC;  

- Lưu: VT, VX1. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Tống Thanh Hải 
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