
 

  

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LAI CHÂU 

 

Số: 598/UBND-VX 

V/v triển khai Công văn số 1459/CV-

BCĐ của Ban chỉ đạo quốc gia về 

thực hiện xét nghiệm Covid-19 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

           Lai Châu, ngày 24 tháng 3 năm 2020 

                          

      Kính gửi: Sở Y tế, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. 

 

Thực hiện Văn bản số 1459/CV-BCĐ ngày 20/3/2020 của Ban chỉ đạo 

quốc gia phòng chống dịch bệnh Covid-19 về việc thực hiện xét nghiệm Covid-

19 (sao gửi kèm theo), 

Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, huy động các 

nguồn lực để tiến hành lấy mẫu xét nghiệm tất cả các trường hợp nhập cảnh kể 

từ ngày 01/3/2020 đang lưu trú trên địa bàn tỉnh mà chưa được xét nghiệm 

khẳng định Covid-19. Nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh đầu tư trang thiết bị 

cơ sở vật chất cho phòng xét nghiệm trên địa bàn tỉnh, đảm bảo nhu cầu cần 

thiết và phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh để triển khai thực hiện xét nghiệm 

vi rút Sar-CoV-2. 

2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, phối hợp với Sở Y tế tiến hành lấy mẫu xét 

nghiệm cho tất cả các trường hợp được cách ly tập trung do đơn vị quản lý. Việc 

xét nghiệm được thực hiện lần đầu khi bắt đầu cách ly, lần thứ hai khi cần giảm 

tải khu cách ly hoặc trước khi kết thúc việc cách ly.  

Căn cứ nội dung Văn bản này, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở Y tế, 

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh triển khai, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh (để b/c); 

- UBND các huyện, thành phố; 

- V1, V2, CV; 

- Lưu: VT, TH5, VX2. 
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KHAN Kinh 
- BO QuOc 'Phang; 
- Vy ban nhan dan tinh, thanh 1)116 tnrc thuloc Trung acing. 

 

Flien nay tinh hinh djch benh COV1D-19 dang di& bian phtic tap, han 
I 60 ntrac tren the giai da ghi nhan ca mac. Hang nsay có hang nghin tigual 
nhap canh vao Viet Nam cac quoc gia, vung lanh th0, bao gôrn ca cac nuac 
co.dich gay nguy ca lay Ian djch berth tai Vii.t Nam nen khans co bin phip 
kiem soot chit ch. Thkrc hi'01 kin chi dao cüa Thu Ming Chiah ‘4! vic 
kiem soar cac trttOng him nhp canh Va trien khai xet nghi'm rang rai, Ban 
Chi dao Quoc gia phong chong djch viem &tong ho hap cap do chilng rnOi 
cua vi rat Corona de nghi: 

I . Uy ban nhan dan tinh, thanh phO 'Fran trang chi dao So Y té ph61 
hop vol cac dun vi lion quan va huy doing cac nguen Luc dO tien hank lay mau 
xe.t nghiem tat ca cac tru*ng hop nhap canh kC tx ngay 01/3/2020 ma chtra 
duoc xet nghiem khang djnh COVID -19. DA:u ttr trang thi6t bj ca SO vat chat 
cho cat phang xet nghiem tren dja ban, tang cang suitt thur hien xet nghiem de 
trien khai xet nghiem vi rot SAR-CoV-2 va hatro dja phuang khac khi cO yeu 
cau. 

2. Be QuOc phOng khan triton to char, phoi hop y iA da phtrung tian 
hanh lay mau xet nghiem dm tat ca ca.c truOng hop ducc each ly tap trung tai 
cac ca so quan dçi. Vic xet nghiem dime dive hien Ian dau,khi hat dim each 
ly, lan thir hai khi can giam tái khu each ly hoc truck khi kat thuc viec each 
ly. Chti Ong mua sam các trang thi& bj sinh pham hoa chat xet. nghiem da 
triên khai và tra l&i kat qua ki.p thOi 

3. Cac co a:sr xet nghiem scr dung k5 thuat xét nghlem Realtime PCR., 
nau kOt qua .xet nghiem &rang tinh thi thong bao ca throng tin.h va bao coo 
Ban chi dao. 

Ban chi dao QuOc gia da nghj B QuOc phi 	C.),y ban nhan dan cac 
tinh, thanh ph.(".') trtrc thuOc Trung 'sang chi dao thuc hien. 

Iran trong cam and. 

Nei IMO; 
Nhu Kinh ti 

- Prig. vo. Dov Dam (de bao etio); 
thanit via BCD cx:;; 	PCD COVID- Ig: 

Dic Thu trkking:, 
- (.ác Vu, Cktc: I)P. KCB, FITQT, TT-KT; 
- 	V a: VSDT. Pasteur: 
- 	11  nab. 	pho nye tbaOe :11f; 

"FIKSBT/ITY TOP nob. tharth ptió trkre 
thOe 

Luu: VT, DP. 
Ngu• 	haul) Long 

Thu trtralig Thuirng trip BO V 
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