
UBND TỈNH LAI CHÂU 

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG 

DỊCH BỆNH COVID-19 

 

Số: 151 /CV-BCĐ 

V/v tạm dừng hoạt động của các  

Chốt kiểm soát liên ngành phòng,  

chống dịch bệnh Covid-19    

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

            

  

       Lai Châu, ngày 28 tháng 4 năm 2020 

   

 Kính gửi:  

        - Các Sở, ngành: Y tế, Công an, Giao thông vận tải,  

          Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Thông tin và Truyền thông; 

        - UBND các huyện: Than Uyên, Nậm Nhùn. 

 

Căn cứ Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch covid-19 trong tình 

hình mới;  

Căn cứ Văn bản số 818/UBND-VX ngày 25/4/2020 của UBND tỉnh Lai 

Châu thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực 

hiện biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; 

 Trên cơ sở diễn biến tình hình dịch trong thời gian qua; xét đề nghị của 

Sở Y tế và kiến nghị của các sở, ngành, đơn vị liên quan, Ban chỉ đạo phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Tạm dừng hoạt động 02 Chốt kiểm soát liên ngành để phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19 được thành lập theo Quyết định số 30/QĐ-BCĐ ngày 

19/3/2020 của Ban chỉ đạo tỉnh (sau đây gọi tắt là Chốt kiểm soát Covid-19). 

Thời gian tạm dừng: Kể từ 00 giờ ngày 30 tháng 4 năm 2020 cho đến khi có 

thông báo mới của Ban chỉ đạo tỉnh, cụ thể: 

- Chốt kiểm soát Covid-19 số 03: Tại Km số 87+200, Quốc lộ 12, Ngã ba 

cầu Lai Hà, xã Lê Lợi, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu. 

- Chốt kiểm soát Covid-19 số 04: Tại Km 162+950, bản Sắp Ngụa, xã 

Phúc Than, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu. 

2. Nhân lực thực hiện nhiệm vụ tại hai Chốt được bảo toàn biên chế; tài sản, 

trang thiết bị, vật dụng hiện có tại các Chốt được quản lý, bảo quản theo quy định, 

sẵn sàng hoạt động trở lại khi có yêu cầu tùy theo diễn biến tình hình dịch.  

3. Chốt trưởng Chốt kiểm soát liên ngành số 03 và 04 có trách nhiệm chỉ đạo 

các thành viên tạm thời bàn giao tài sản, cơ sở vật chất, thiết bị cố định đã được đầu 

tư trong thời gian hoạt động cho UBND huyện quản lý, bảo quản theo quy định.  

Máy móc, vật tư, hóa chất, thiết bị y tế và thiết bị phục vụ các hoạt động 

của Chốt bàn giao cho Trung tâm y tế huyện Nậm Nhùn (Chốt số 03), Trung 

tâm y tế Than Uyên (Chốt số 04) quản lý theo quy định. 
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4. Các sở, ngành, đơn vị liên quan bố trí lại công việc cho cán bộ tham 

gia thực hiện nhiệm vụ tại hai Chốt số 03 và số 04 trong thời gian Chốt tạm 

dừng hoạt động. 

5. Sở Thông tin truyền thông, UBND các huyện, thành phố tăng cường 

công tác thông tin, truyền thông trong nhân dân về chủ trương của tỉnh các biện 

pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới và việc tạm dừng 

hoạt động của hai Chốt kiểm soát liên ngành nêu trên. 

Căn cứ nội dung Văn bản này, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 

liên quan triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- VPUBND: V, C, CB; 

- Lưu: VT, BCĐ, VX2. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC  

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Tống Thanh Hải 
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