UBND TỈNH LAI CHÂU
BCĐ PHÒNG CHỐNG DỊCH
BỆNH COVID-19

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 31/BCĐ

Lai Châu, ngày 19 tháng 3 năm 2020

V/v thành lập điểm cách ly tập
trung phòng, chống dịch covid-19
tại huyện Nậm Nhùn

Kính gửi:
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Sở Y tế;
- UBND huyện Nậm Nhùn.

Ngày 18/3/2020, đồng chí Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch thường trực
UBND tỉnh - Phó Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh đi
kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại huyện Nậm Nhùn; cùng
đi có Lãnh đạo các sở, ngành: Công an tỉnh, Y tế và Lãnh đạo UBND huyện
Nậm Nhùn. Sau khi kiểm tra thực địa và làm việc với Lãnh đạo huyện Nậm
Nhùn, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh - Phó Trưởng ban chỉ đạo
yêu cầu lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai một số công việc
như sau:
1. UBND huyện Nậm Nhùn:
- Khảo sát, nghiên cứu thành lập 02 cơ sở cách lý tập trung đủ các điều
kiện theo quy định tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên, với quy mô từ 20-30
giường và tại Điểm trường Mầm Non, Tiểu Học, Nhà Văn hóa bản Chợ, xã Lê
Lợi, với quy mô từ 40-50 giường, gửi sở Y tế thẩm định trình UBND tỉnh quyết
định.
- Xây dựng phương án bố trí địa điểm học thay thế cho các cháu học sinh
tiểu học và mầm non tại Điểm trường Mầm Non, Tiểu Học bản Chợ, xã Lê Lợi
(trong trường hợp đị học trở lại).
- Tuyên truyền, giải thích để Nhân dân gần các địa điểm cách lý tập trung
hiểu rõ về dịch bệnh Covid-19 nói chung và tính chất của điểm cách ly tập trung
nói riêng, không để Nhân dân hoang mang, lo sợ.
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2. Sở Y tế
Thẩm định hồ sơ thành lập các điểm cách ly tập trung, trình UBND tỉnh
quyết định trong thời gian sớm nhất.
Sẵn sàng tăng cường cán bộ ý tế làm nhiệm vụ tại các điểm cách ly tập
trung của huyện Nậm Nhùn (khi huyện đề nghị).
3. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
Chuẩn bị lực lượng cán bộ, chiến sỹ sẵn sàng tăng cường hỗ trợ cho các
điểm cách ly tập trung tại huyện Nậm Nhun (khi huyện đề nghị).
Căn cứ nội dung Công văn, Ban Chỉ đạo yêu cầu Thủ trưởng các cơ
quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Trưởng Ban chỉ đạo (B/c);

TM. BAN CHỈ ĐẠO
PHÓ TRƯỞNG BAN

- Lưu: VT, Vx3.
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PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH

Tống Thanh Hải
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