
UBND TỈNH LAI CHÂU 
BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG 

CHỐNG COVID-19 

Số: 77/CV-BCĐ 

V/v tiếp tục thực hiện các biện 

pháp cách ly y tế các trường hợp 

tiếp xúc với “bệnh nhân số 133” 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      

 Lai Châu, ngày  31 tháng 3 năm 2020 
 

 

 Kính gửi:  

  - Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

  - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 
 

Trước diễn biến hết sức phức tạp của dịch bệnh Covid-19, thực hiện ý 

kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy Lai Châu; để bảo 

vệ tốt nhất sức khỏe, tính mạng của nhân dân, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 

Covid-19 tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đến thời điểm hiện tại, chưa có kết quả xét nghiệm chính thức các 

trường hợp tiếp xúc gần (F1) của “bệnh nhân số 133” (chưa nhận được văn bản 

thông báo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Yên Bái đối với 29 mẫu lấy 

lần 2). Sau khi tham vấn ý kiến của Bộ Y tế, hiện nay chưa thể khẳng định 

được những trường hợp F1 của “bệnh nhân số 133” không mắc bệnh Covid-19; 

bên cạnh đó còn một số trường hợp F1 chưa có kết quả xét nghiệm. Để bảo vệ 

tốt nhất sức khỏe, tính mạng của nhân dân, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 

Covid-19 tỉnh thông báo vẫn thực hiện việc cách ly các trường hợp tiếp xúc 

(F1, F2, F3) trên địa bàn tỉnh như hiện nay. 

2. Giao Giám đốc Sở Y tế rà soát, phân loại các trường hợp tiếp xúc của 

ngành y tế, thực hiện theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế tại phiên họp trực 

tuyến ngày 29/3/2020 do Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long chủ trì. 

Căn cứ nội dung Công văn này, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19 tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch 

UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan triển khai 

thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Tỉnh uỷ (B/c); 

- TT HĐND tỉnh (B/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- V, C; 

- Lưu: VT, Th2. 

TL. TRƯỞNG BAN 
 

 

 

 
 

 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh 

Vũ Huy Hòa  
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