
 

  

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LAI CHÂU 

 

Số: 618 /UBND-VX 

V/v thực hiện các Văn bản số 1538, 

1561 của Ban chỉ đạo quốc gia về 

phòng chống dịch Covid-19 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

                Lai Châu, ngày  26 tháng 3 năm 2020 

                                          Kính gửi:  

       - Các sở, ban, ngành tỉnh; 

       - UBND các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện các Văn bản của Ban chỉ đạo quốc gia: Số 1538/CV-BCĐ ngày 

24/3/2020 về việc xuất cảnh của công dân nước ngoài đang cách ly y tế; số 

1561/CV-BCĐ ngày 25/3/2020 về việc rà soát người về từ vùng dịch (các văn 

bản sao gửi kèm theo); Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa 

phương liên quan triển khai thực hiện: 

1. Đối với Văn bản số 1561/CV-BCĐ  

Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, UBND các huyện, thành 

phố kiểm tra, rà soát xác minh danh sách những người của tỉnh đến tham gia lễ 

hội hồi giáo tại Kuala Lumpur, Malaysia từ ngày 28/2/2020 đến ngày 01/3/2020 

(nếu có); báo cáo kết quả về UBND tỉnh, Ban chỉ đạo tỉnh trước 30/3/2020; đồng 

thời thông tin đến Sở Y tế, UBND các huyện, thành phố để tuyên truyền vận 

động khai báo y tế và theo dõi sức khoẻ, đảm bảo công tác phòng chống dịch 

theo nội dung Văn bản số 1561/CV-BCĐ. 

2. Đối với Văn bản số 1538/CV-BCĐ 

Giao Sở Y tế, Sở Ngoại vụ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Ban 

Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng, UBND các huyện, thành phố, cơ sở 

cách ly, theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm triển khai thực hiện 

các nội dung hướng dẫn, yêu cầu của Ban chỉ đạo quốc gia tại Văn bản số 

1538/CV-BCĐ. 

Căn cứ nội dung Văn bản này, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng 

các sở, ban, ngành, địa phương liên quan triển khai, thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT: Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh (để b/c); 

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh; 

- V1, V2, CV; 

- Lưu: VT, TH5, VX2. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Tống Thanh Hải 
 

  



CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VIET NAM. . .
DQc l~p - T\f do - H~nh phuc

BANCHi D~O QUOC GIA
PHONG CHONG DICH

BtNH COVID-19

S6:AS3~ ICV-BCD
vIv xu~t canh cua cong dan mroc

ngoai dang each ly y t~

Ha Nc}i,ngay,lfthang 3 ndm 2020

Kinh giri:
-B<)Cong an;
- B<)Ngoai giao;
- B<)Quoc phong;
- B<)Giao thong v~n tai;
- Uy ban nhan dan cac tinh, thanh ph6 tnrc thuoc Trung uong.

Thirc hien chi dao cua Thu tuong Chinh phu vS viec tang cuong phong,
chong dich benh COVID-19, Ban Chi dao Quoc gia dS nghi cac B<)va Uy ban
nhan dan cac tinh, thanh pho chi dao, ph6i hop cac co quan lien quan thirc hien viec
each ly va thea doi sire khoe d6i voi cong dan mroc ngoai tai Viet Nam nhu sau:

1. TiSp tuc triSn khai thuc hien cac chi dao cua Ban Chi dao Quoc gia vS
viec t6 chirc each ly va l~y m~u xet nghiem phong chong dich COVID-19.

2. D6i voi tnrong hop duoc xac dinh duang tinh vai COVID-19:

- Thvc hi~n vi~c cach ly, diSu tri b~nh nhan thea huang d~n eh~n doan,
diSu tri viem ducmg ho h~p c~p tinh do chung vi rut Corona mai (20 19-nCoV)
tC;liQuySt dinh 322/QD-BYT ngay 06/2/2020 cua B<)Y tS.

- Xac dinh cac truemg hgp co tiSp xuc g~n vai truemg hgp b~nh xac dinh
duong tinh vai COVID-19, cac truemg hgp co tiSp xuc vai trucmg hgp tiSp xuc
g~n va thvc hi~n cac bi~n phap cach ly y tS, thea d5i suc khoe thea huang d~n
tC;lmthai giam sat va phong ch6ng COVID-19 tC;liQuySt dinh 963/QD-BYT ngay
18/3/2020 cua B<)Y tS.

3. D6i vai truemg hgp dang thve hi~n cach ly y tS tC;lico sa t~p trung,
nhalnoi lUlltru rna da co kSt qua xet nghi~m am tinh:

- TiSp t\lCthvc hi~n vi~c cach ly y tS cho dSn khi du thai gian 14 ngay;

- Trong truang hgp cong dan nuac ngoai dang thvc hi~n cach ly y tS co
nguy~n V9ng dugc xu~t canh tra vS nuac, chinh quySn dia phuong va don vi
quan ly co sa cach ly t~p trung chu~n bi phuong ti~n v~n chuySn, v~t tu (kh~u
trang, dung dich sat khu~n) dS dua dSn diSm xu~t canh, hC;lnchS tiSp xuc, thvc
hi~n cac bi~n phap kiSm dich y tS dS xu~t canh thea quy dinh, giam sat vi~c thvc
hi~n vi~c xu~t canh cho cong dan nuac ngoai dam bao an toan, thu~n 19i.

- Huang d~n cong dan nuac ngoai trong truang hgp xu~t canh tra vS nuac
b&ngmay bay cua cac hang hang khong cua Vi~t Nam, phai thong bao truac cho
cae hang hang khong dS s~p xSp khu vvc ch6 ng6i phu hgp.

HOATOC



KT. TRUONG BAN
PHO TRUONG BAN THUONG TRVC

"

Ban chi dao Quoc gia dS nghi cac B9 va Uy ban nhan dan cac tinh, thanh
ph6 chi dao t6 chirc triSn khai thuc hien,

Tran trong cam cm.l,

No'i nhiin:
- Nhir kinh giri;
- Thu nrong Chinh phu (d~ bao cao);
- PTTg. Vii Dire Dam (d~ bao cao);
- VP: TV Dang, VPCP, VPQH;
- Cac thanh vien BCDQG;
- Cac D/c Thir tnrong;
- Cac ve, Cue: DP, KCB, HTQT, TT-KT;
- Cac Vien: VSDT, Pasteur;
- Tinh uy, Thanh uy true thuoc TV;
- Sa Y t~ tinh, thanh pho;
- Trung tam KSBT/YTDP tinh, thanh ph6
- Luu:VT, DP.

-- .... ~uan Tuyen
THU TRUONG BO Y TE
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BAN CHi D~O QUOC GIA CONG HOA xA HOI CHi) NGHiA VIET NAM
i • • •

PHONG CHONG DJCH D(}cI~p - T\f do - H~nh phuc
B~NH COVID-19

S6:;f5b~/CV-BCD Ha N9i, ngay ,Jr-thang3 nam 2020
V/v ra soM nguoi vS ttl' vung dich

I HOATOC I
Kinh giri: Uy ban nhan dan cac tinh, thanh ph6 tnrc thuoc Trung irong

Theo thong baa s6 1152ILS-BHCDngay 18/3/2020 cua Cue Lanh sir - B9
Ngoai giao, Cong van s6 3537/A08-P5 ngay 20/3/2020 cua Cue Quan Iy xufrtnhap
canh - B9 _S::ong~nvSviec xac minh 107 cong dan Viet Nam tham gia sir ~i~nSri
Petaling (Ie h9i hoi giao) tai Kuala Lumpur,Malaysia tir ngay 28/2/2020 den ngay
01/3/2020 - day la su kien gay ra lay Ian dich COVID-19tai Malaysia khiSn s6 ca
dirong tinh tai mroc nay tang vot (tinh dSn 17/3/2020 la 673 ca, trong do phan
Ian la nhfrng nguoi tham du sir kien ton giao noi tren). Tai Viet Nam cling da
ghi nhan tnrong hop mac COVID-19 vS tir ISh9i nay.

Thuc hien y kien chi dao cua Pho Thu tuong Chinh phu Vii Dire Dam tai
bao cao s6 218/BC-BCA-B02 ngay 17/3/2020 va 219/BC-BCA-B02, dSkip thai
giam sat, kiSm soat va ngan ch~n dich COVID-19 lay lan, Ban chi d:;toQu6c gia
phong ch6ng dich COVID-19 dSnghi Uy ban nhan dan cac tinh, thanh ph6 kh~n
truong th\fc hi~nngay cac n9i dung sau:

1. Chu d9ng ra soat nhfrng nguai tren dia ban co dSn tham gia ISh9i tren
(d~c bi~t t:;tim9t s6 dia,phuong co nhiSu nguai h6i giao) dS thea d6i suc khoe.
Trong truang hqp phat hi~n nguai co biSu hi~n s6t, ho, dau hQng,kho tha dua
ngay dSn cac cO'sa y tS dSduQ'ccach Iy, Ifrym~uxet nghi~mva t6 chuc diSu tra,
xu Iy 6 dich thea quy dinh.

2. Tang cuang tuyen truySn v~n d9ng nhfmg nguai tra vS tiI IS h9i noi
tren t:;tiMalaysia chu d9ng khai bao voi cO'quan y tS dia phuong dS duQ'chuang
d~n thea d6i suc khoe va ap dvng cac bi~nphap phong b~nh thea quy dinh.

(Xin giri kem danh sach nhfmg nguai tham dl! Sl! ki¢n ton giaa tren thea
van bemcua B9 Cong an)

Ban chi d:;toQu6c gia phong ch6ng dich b~nh COVID-19 dS nghi Uy ban
nhan dan tinh, thanh ph6 t6 chuc triSn khai th\fc hi~n.

Tran trQngcam an.
Nui nhijn:
- Nhu Kinh gui;
- PTTg. Vii Duc Dam (d~bao cao);
- VP: TV Dang, VPCP;
- Thanh vien BCD QG vS PCD COVID-19;
- Cac D/c Thu tmong;
- Cac Vl,l, Cl,lc:DP, KCB, HTQT, TT-KT;
- Cac Vi~n VSDT, Pasteur;
- SYT cac tinh, TP (d~ thl,l'chi~n);
- TTYTDPITTKSBT cac tinh,TP(d~thl,l'chi~n);
- Luu: VT, DP.

KT. TRUONG BAN
~~?~GBANTHUONGTRli Qi-

. uan Tuyen
TOO TRUONG BQ Y TE
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