
 

  

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LAI CHÂU 

 

Số: 620/UBND-VX 

V/v thực hiện Công văn số 1545/CV-

BCĐ của Ban chỉ đạo Quốc gia 

hướng dẫn cách ly, theo dõi sức khoẻ 

hành khách trên các chuyến bay có  

trường hợp mắc 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 Văn bản số 1545/CV-BCĐ ngày 24/3/2020 của Ban chỉ đạo 

Quốc gia về việc hướng dẫn cách ly, theo dõi sức khoẻ hành khách trên các 

chuyến bay có trường hợp mắc Covid-19 (sao gửi kèm theo); Chủ tịch UBND 

tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương căn cứ thông báo danh sách hành khách 

và thành viên trên chuyến bay có trường hợp bệnh xác định dương tính với 

Covid-19 của Bộ Y tế và các bộ, ngành liên quan triển khai các nhiệm vụ theo chỉ 

đạo của Ban chỉ đạo Quốc gia, cụ thể như sau: 

1. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố điều tra, 

xác minh danh sách tất cả các trường hợp vào Việt Nam trên các chuyến bay có 

trường hợp bệnh xác định dương tính với Covid-19 đang lưu trú, cư trú trên địa 

bàn tỉnh và cung cấp thông tin cho Sở Y tế, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, các 

sở, ngành liên quan để thực hiện các biện pháp theo dõi sức khoẻ, cách ly phù 

hợp tránh lây lan dịch bệnh. Chỉ đạo lực lượng Công an cửa khẩu phối hợp với 

đơn vị kiểm dịch y tế kiểm soát chặt chẽ việc xuất nhập cảnh và thực hiện khai 

báo y tế đầy đủ tại cửa khẩu. 

2. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các huyện, thành 

phố thông tin tới các khách sạn, nhà hàng, cơ sở lưu trú trên địa bàn để thông báo 

tới các khách hàng là trường hợp đi trên cùng chuyến bay với trường hợp bệnh xác 

định dương tính với với Covid-19 (nếu có) để chủ động liên hệ với các cơ quan y 

tế, chính quyền địa phương và thực hiện các biện pháp phòng lây lan dịch bệnh. 

3. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các sở, ngành, địa phương 

liên quan chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện: 

- Đối với trường hợp bệnh xác định dương tính với Covid-19 là hành khách 

trên chuyến bay: Xác định các trường hợp có tiếp xúc gần với trường hợp bệnh 

xác định dương tính với Covid-19, các trường hợp có tiếp xúc với trường hợp 

tiếp xúc gần và thực hiện các biện pháp cách ly y tế, theo dõi sức khoẻ theo 

hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng chống Covid-19 tại Quyết định số 

963/QĐ-BYT ngày 18/3/2020 của Bộ Y tế. 
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- Đối với trường hợp bệnh xác định dương tính với Covid-19 là tiếp viên 

trên chuyến bay: Tất cả hành khách trên khoang của chuyến bay có tiếp viên là 

trường hợp bệnh xác định dương tính với Covid-19 phục vụ, được coi là trường 

hợp tiếp xúc gần với trường hợp bệnh và thực hiện cách ly y tế tại cơ sở tập 

trung, đồng thời tiến hành lấy mẫu, xét nghiệm, theo dõi và giám sát sức khoẻ. 

Các trường hợp có tiếp xúc với trường hợp tiếp xúc gần nói trên thì thực hiện các 

biện pháp cách ly y tế, theo dõi sức khoẻ theo hướng dẫn tạm thời giám sát và 

phòng chống Covid-19 tại Quyết định số 963/QĐ-BYT ngày 18/3/2020 của Bộ Y 

tế. Trong một số trường hợp cụ thể, tuỳ theo kết quả điều tra dịch tễ, Sở Y tế, cơ 

quan y tế sẽ quyết định việc mở rộng danh sách người tiếp xúc gần với trường 

hợp bệnh trên cùng chuyến bay. 

- Các trường hợp khác không thuộc các đối tượng nêu trên được áp dụng 

thực hiện theo các văn bản chỉ đạo của Ban chỉ đạo quốc gia và của tỉnh (có liên 

quan) hoặc theo hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng chống Covid-19 tại Quyết 

định số 963/QĐ-BYT ngày 18/3/2020 của Bộ Y tế. 

Công văn này thay thế các Công văn số 480/UBND-VX ngày 09/3/2020, số 

488/UBND-VX ngày 09/3/2020, số 529/UBND-VX ngày 15/3/2020 của UBND 

tỉnh triển khai thực hiện các Công văn số 1120/CV-BCĐ ngày 07/3/2020, số 

1126/CV-BCĐ ngày 09/3/2020 và số 1204/CV-BCĐ ngày 11/3/2020 của Ban chỉ 

đạo Quốc gia. 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan, Chủ 

tịch UBND các huyện, thành phố 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 CHiT NGHiA VI~T NAM
DQc lip - Tl}'do - H~nh phuc

BAN CHi f)~O QUOC GIA
PHONG CHONG DJCH

B~NH COVID-19
S6)9fr- ICV-BCD

V/v huang d~n each ly, thea d5i sire
khoe hanh khach tren cac chuyen bay

co tnrong hop mac COVID-19

Ha N(3i, ngayrJtfthang 3 ndm 2020

I HOATOC
'-

Kinh giri: .
- B9 Giao thong van tai;
- B9 Ngoai giao;
- B9 Van h6a, ThS thao va Du lich;
- B9 Cong an;
- Uy ban nhan dan cac tinh, thanh pho true thuoc Trung uong.

Trong thai gian ill 07/3/2020-22/3/2020, h~ thong giam sat benh truyen nhiSm
cua Viet Nam da ghi nhan thong tin vS cac tnrong hop duong tinh voi COVID-19 tren
cac chuyen bay nhap canh van Vi~tNam. Di cling tren cac chuyen bay nay, co nhieu
hanh khach da di chuyen, luu tru, cir tru 6 cac dia phuong tren ca mroc. Thirc hien chi
dao cua Thu nrong Chinh phu vSviec tang cuong phong, chong dich benh COVID-19,
Ban Chi dao Quoc gia dSnghi Quy B9, nganh, co quan thuoc Chinh phu, Uy ban nhan
dan cac tinh, thanh ph6 chi dao, phoi hgp cac ca quari lien quan thvc hi~nvi~c cach ly
va thea d5i suc khoe d6i v6i nhfrng nguai c6 lien quan nhu sau:

1. B9 Giao thong v~n tai
- Thong bao danh sach hanh khach va thanh vien t6 bay di tren cac chuy@n

bay c6 truang hQ'pb~nh xac dinh duang tinh v6i COVID-19 cho ca quan thuang
trvc Ban Chi dc;toQu6c gia (B9 Y t@)dS kip thai thong tin va triSn khai cac bi~n
phap ra soat, xac minh thong tin cac hanh khach.

- Yeu c~u cac hang hang khong thong tin t6i cac dc;tily ban ve may bay va
cac hanh khach tren cac chuy@nbay dS chu d9ng lien h~ v6i cac ca quan y t@,chinh
quySn dia phuong va thvc hi~n cac bi~n phap phong lay Ian dich b~nh.

2. B9 Ngoc;tigiao
Thong tin t6i cac Dc;tisu quan dS thong bao t6i cac cong dan nguai nu6c

ngoai la truang hgp di tren cling chuy@nbay v6i truang hgp b~nh xac dinh duong
tinh v6i COVID-19 dS chu d9ng lien h~ v6i cac ca quari y t@,chinh quySn dia
phuang va thvc hi~n cac bi~n phap phong lay Ian dich b~nh.

3. B9 Van h6a, ThS thao va Du lich
Thong tin t6i cac khach sc;tn,nha hang, ca s·6 luu tru dS thong baa t6i cac

khach hang la truang hQ'pdi tren cling chuy@nbay v6i truang hQ'pb~nh xac dinh
duang tinh v6i COVID-19 dS chu d9ng lien h~ v6i cac ca quan y t@,chinh quySn
dia phuong va thvc hi~n cac bi~n phap phong lay Ian dich b~nh.

4. B9 Cong an
- Chi dc;tocong an cac tinh, thanh ph6 ph6i hgp v6i chinh quySn dia phuong

ra soat, xac minh t~t ca cac truong hgp van Vi~t Nam tren cac chuy@nbay c6
truang hgp b~nh xac dinh duong tinh v6i COVID-19 va cung c~p thong tin cho ca



quan y tS dia phuong dS thuc hien cac bien phap thea doi sire khoe, each ly phu hQ'P
tranh lay Ian dich benh.

- Chi dao cong an cac cira khau phoi hop voi co quan y tS kiSrn soat chat chc
vice xu~t nh~p canh va thirc hien khai baa y tS c1~ydu tai cac cira khau.

5. Uy ban nhan dan cac tinh, thanh pho:
- Kh~n tnrong t6 chirc diSu tra, xac dinh noi hru tru, cu tni cua tM ca nhfrng

hanh khach cling di tren cac chuyen bay co tnrong hQ'P benh xac dinh duong tinh
voi COVID-19 dS co huang din va thuc hien each 1yy tS thea quy dinh.

- D6i voi tnrong hQ'P benh xac dinh dirong tinh voi COVID-19 la hanh
khach tren chuyen bay: Xac dinh cac trucmg hQ'p co tiSp xuc g~n vai truemg hQ'p
b~nh xac dinh duang tinh vai COVID-19, cac trucmg hQ'P co tiSp xuc vai truang
hQ'p tiSp xuc g~n va thvc hi~n cac bi~n phap cach ly y tS, thea doi suc khoe thea
huang din t~m thai giarn sat va phong ch6ng COVID-19 ~i QuySt dinh 963/QD-BYT
ngay 18/3/2020.

- D6i vai trucmg hQ'Pb~nh xac dinh duang tinh vai COVID-19 1a tiSp vien
tren chuySn bay: T~t ca hanh khach tren khaang cua chuySn bay co tiSp vien la
truemg hQ'P b~nh xac dinh duang tinh vai COVID-19 phl,lc Vl,l,dUQ'ccai la truang
hQ'p co tiSp xuc g~n vai truemg hQ'p b~nh va thvc hi~n cach ly y tS t~i ca sa t~p
trung d6ng thai tiSn hanh l~y miu, xet nghi~rn, thea doi va giarn sat suc kh6e. Cac
truang hQ'P co tiSp xuc vai truemg hQ'PtiSp xuc g~n noi tren thi thvc hi~n cac bi~n
phap cach ly y tS, thea doi suc kh6e thea huang din t~rn thai giarn sat va phong
ch6ng COVID-19 t~i QuySt dinh 963/QD-BYT ngay 18/3/2020. Trang rnQt s6
truemg hQ'p Cl,lthS, tliy thea kSt qua diSu tra dich t6, ca quan y tS se quySt dinh vi~c
rna rQng danh sach nguai tiSp xuc g~n vai truang hQ'pb~nh tren cung chuySn bay.

- Cac truang hQ'p khac khong thuQc cac d6i tUQ'ng neu tren duQ'c ap dl,lng
thvc hi~n thea cac van ban chi d~a cua Ban Chi d~a Qu6c gia (nSu co) ha~c thea
huang din t~rn thai giarn sat va phong ch6ng COVID-19 ~i QuySt dinh 963/QD-BYT
ngay 18/3/2020.

Cong van nay co hi~u lvc kS til ngay ky va thay thS cac Cong van
s6 1120ICV-BCD ngay 07/3/2020, s6 1126ICV-BCD ngay 09/3/2020 va
s6 1204/CV-BCD ngay 11/3/2020 cua Ban chi d~a Qu6c gia.

Ban chi d~a Qu6c gia dS nghi cac BQ lien quan, Uy ban nhan dan cac tinh,
thanh ph6 chi d~a t6 chuc triSn khai thvc hi~n.

Tran tr9ng cam an.!.

Noi nh{in:
- Nhu Kinh gui;
- PTTg. Vli Due Dam (d~ baa eao);
- VP: TV Dang, VPCP, VPQH;
- Cae thanh vien BCDQG;
- Cae Die Thu tmang;
-Ok Vl,l,Cl,le:DP, KCB, HTQT, TT-KT;
- Cae Vi~n: VSDT, Pasteur;
- Tinh uy, Thanh uy eae tinh, thimh ph6;
- Sa Y t~ tinh, thimh ph6;
- LUll: VT, DP.

KT. TRUONG BAN
BAN TIIU'ONG TRl/C ~-

uan Tuyen
THU TRUONG BO Y TE
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