ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
Số: 583/UBND-VX
V/v thực hiện Thông báo kết luận số
118/TB-VPCP của Thủ tướng Chính
phủ về phòng, chống dịch Covid-19

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lai Châu, ngày 22 tháng 3 năm 2020

Kính gửi:
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố.
Thực hiện Văn bản số 118/TB-VPCP ngày 21/3/2020 của Văn phòng Chính
phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc
họp Thường trực Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19 (sao gửi kèm theo);
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở theo chức
năng, nhiệm vụ của mình chủ động rà soát, khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn
chế (nếu có); thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản
số 118/TB-VPCP, trong đó cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Công tác phòng, chống dịch đã bước sang giai đoạn mới, đòi hỏi
quyết tâm cao hơn nữa, sự phối hợp, đoàn kết, trách nhiệm hơn nữa của cả hệ
thống chính trị với các giải pháp mạnh mẽ hơn, kiên quyết hơn.
- Phải luôn chủ động, sẵn sàng mọi điều kiện ứng phó với các tình
huống, chuẩn bị sẵn sàng một số phương án cụ thể, kể cả tình huống xấu nhất.
Tăng cường vận động, khuyến cáo và thực hiện từ từng cơ quan, đơn vị, tổ
chức, nhóm dân cư, gia đình và từng người dân về thay đổi mạnh mẽ các thói
quen, nếp sinh hoạt để thích ứng với các yêu cầu phòng, chống dịch bệnh; tăng
cường giao dịch trực tuyến, hạn chế tập trung đông người, đeo khẩu trang tại
các nơi công cộng, trên các phương tiện giao thông công cộng; tuyên truyền
vận động, khuyến cáo người dân ít ra những nơi công cộng, hạn chế tối đa việc
tập trung đông trên 50 người tại các đám cưới, đám hiếu; tạm thời đóng cửa
các cơ sở dịch vụ giải trí như karaoke, mát-xa; vận động các tổ chức tôn giáo
tu hành tại gia, không tiến hành các nghi lễ tập trung đông người.
- Các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh tiếp tục dừng, hạn chế các cuộc
họp không cần thiết, tăng cường họp trực tuyến, tích cực cải cách hành chính,
phân cấp, phân quyền mạnh mẽ hơn trong xử lý công việc.
2. Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông về phòng, chống dịch bệnh
trên các phương tiện thông tin đại chúng, kể cả mạng xã hội để đảm bảo ổn
định xã hội, chú trọng thông tin về các kết quả tích cực, các mô hình tốt, sự
chung tay của cộng đồng trong phòng, chống dịch bệnh; chủ động thông tin về
kết quả điều trị, các ca tiến triển tốt, các ca mắc bệnh nặng để tránh hoang
mang trong xã hội; thông tin nhiều hơn nữa về cách phòng tránh dịch bệnh,

cảnh giác đối với dịch bệnh, tránh đưa các thông tin gây bi quan, sợ hãi hoặc
kỳ thị đối với người mắc, người nghi mắc bệnh.
3. Các cấp, các ngành, địa phương tiếp tục quán triệt mục tiêu ngăn
chặn, hạn chế tối đa việc lây lan ra cộng đồng, tập trung thực hiện nghiêm các
giải pháp:
- Các cơ quan chức năng làm nhiệm vụ xuất, nhập cảnh tạm dừng nhập
cảnh đối với tất cả người nước ngoài vào Việt Nam, áp dụng từ 0 giờ ngày 22
tháng 3 năm 2020. Riêng đối với người nhập cảnh với mục đích ngoại giao,
công vụ và các trường hợp đặc biệt (khách nước ngoài tham dự, phục vụ các
hoạt động đối ngoại quan trọng; chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp, lao
động kỹ thuật cao...) thực hiện các thủ tục kiểm tra, khai báo y tế bắt buộc tại
khu vực riêng và được cách ly phù hợp tại cơ sở lưu trú theo đúng quy định.
Tạm dừng nhập cảnh vì lý do dịch bệnh đối với tất cả các trường hợp
mang Giấy miễn thị thực được cấp cho người gốc Việt Nam và thân nhân, áp
dụng từ 0 giờ ngày 22 tháng 3 năm 2020 (nếu có). Thực hiện nghiêm việc
kiểm soát người xuất, nhập cảnh tại cửa khẩu và khu vực biên giới.
- Các sở, ngành chức năng, UBND các huyện, thành phố tuyên truyền,
vận động, khuyến cáo các hộ gia đình có người thân, học sinh, sinh viên,
người lao động, Việt kiều...ở nước ngoài hạn chế tối đa về nước trong thời
điểm hiện nay và tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch ở nước sở tại.
Trường hợp thực sự có nhu cầu về nước phải đăng ký với cơ quan đại diện và
tuân thủ sự sắp xếp theo từng chuyến, đợt bay, đồng thời thực hiện nghiêm
việc khai báo y tế, cách ly theo đúng quy định.
Thông tin kịp thời cho cán bộ, công chức, viên chức và các cá nhân
mang hộ chiếu ngoại giao, công vụ đi công tác nước ngoài (nếu có), khi về
nước phải tuân thủ thực hiện kiểm dịch, khai báo y tế tại cửa khẩu theo quy
trình phòng chống dịch hiện nay và thực hiện yêu cầu cách ly bắt buộc theo
đúng quy định.
- Thực hiện cách ly tập trung đối với mọi trường hợp nhập cảnh vào
Việt Nam, trừ trường hợp người nước ngoài nhập cảnh với mục đích ngoại
giao, công vụ, người Việt Nam mang hộ chiếu ngoại giao, công vụ đi công tác
nước ngoài quay về nước và các trường hợp đặc biệt (khách nước ngoài tham
dự, phục vụ các hoạt động đối ngoại quan trọng; chuyên gia, nhà quản lý
doanh nghiệp, lao động kỹ thuật cao...). Xử lý nghiêm khắc đối với các trường
hợp không chấp hành cách ly, không khai báo và hành vi tiếp tay cho các
trường hợp trốn cách ly.
Người nước ngoài là chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động kỹ
thuật cao… có giấy xác nhận không dương tính với virus Covid-19 do cơ quan
có thẩm quyền của nước sở tại cấp và được Việt Nam chấp thuận được phép
nhập cảnh và phải được cách ly chặt chẽ tại cơ sở lưu trú, bảo đảm các biện
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pháp an toàn, phòng chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Sở Lao động
Thương binh và Xã hội kịp thời cấp phép lao động phù hợp cho các trường
hợp thuộc thẩm quyền. UBND các huyện, thành phố, các sở, ngành liên quan
và ngành y tế giám sát chặt chẽ theo các yêu cầu phòng, chống dịch đối với
các trường hợp trên khi làm việc trong tỉnh.
Sở Y tế và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao
và Du lịch, UBND các huyện, thành phố xây dựng phương án tiếp tục chuẩn bị
các cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh để gửi Bộ Quốc phòng tiếp nhận
tổ chức điều phối việc cách ly tập trung theo chỉ đạo.
- UBND các huyện, thành phố chỉ đạo chính quyền cơ sở, từ thôn bản,
tổ dân phố, lực lượng công an… tiếp tục rà soát các đối tượng có nguy cơ
trong cộng đồng, nhất là trong số người đã nhập cảnh trong vòng 14 ngày qua
nhằm phát hiện sớm nguồn lây bệnh, người có nguy cơ để có giải pháp kịp
thời.
- Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục kiểm tra, rà
soát, cập nhật kịch bản của tỉnh theo diễn biến mới của dịch, chuẩn bị đầy đủ
nhân lực, phương tiện, trang thiết bị, vật tư cần thiết cho phòng, chống dịch,
điều trị người mắc bệnh theo phương châm 4 tại chỗ, báo cáo UBND tỉnh
trước ngày 31/3/2020; xây dựng phương án sẵn sàng huy động nhân lực bác
sỹ, y tá, nhân viên y tế trên địa bàn tỉnh, cả công lập và tư nhân, kể cả người đã
nghỉ hưu cho công tác phòng, chống dịch.
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh,
Chủ tịch UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ của mình chủ
động, nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- V1, V2, CV;
- Lưu: VT, VX2.
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