
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LAI CHÂU  

Số:            /UBND-TH  

V/v tăng cường kiểm soát nhập cảnh và 

quản lý cách ly tập trung 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Lai Châu, ngày         tháng       năm 2020 

 

       Kính gửi:  
 

 

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- Sở Y tế 

- UBND các huyện, thành phố. 

Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 trong nước đã cơ bản được kiểm soát và 

đẩy lùi. Tuy nhiên, dịch bệnh trên thế giới vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, có 

nguy cơ lớn xâm nhập vào nước ta. Theo thông tin từ Hệ thống giám sát bệnh 

truyền nhiễm của Việt Nam, trong thời gian gần đây Việt Nam đã ghi nhận một 

số người dân từ các nước có chung đường biên giới xâm nhập qua các đường 

mòn, lối mở, đi sâu vào nội địa mà chưa được kiểm soát, áp dụng các biện pháp 

phòng chống dịch Covid-19; một số trường hợp nhập cảnh đã được cách ly y tế 

tập trung nhưng không tuân thủ, đi khỏi nơi cách ly, di chuyển qua nhiều địa 

phương.  

Để kiểm soát chặt chẽ không để dịch bệnh xâm nhập vào nước ta và lây 

lan ra cộng đồng theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia tại Công văn số 

3058/CV-BCĐ ngày 03/6/2020; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Bộ Chỉ huy Bộ 

đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Sở Y tế, UBND các huyện, thành phố căn cứ, 

chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện một số nội dung sau:  

1. Tiếp tục tăng cường kiểm soát chặt chẽ các đường mòn, lối mở ở khu 

vực biên giới, không để các trường hợp nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. 

2. Vận động quần chúng Nhân dân phát hiện các trường hợp nhập cảnh 

trái phép trong cộng đồng, báo ngay cho chính quyền địa phương; tổ chức cách 

ly, điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm và thực hiện các biện pháp phòng chống 

dịch khác theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

3. Quản lý chặt chẽ các đối tượng đang cách ly tập trung, không để người 

được cách ly đi ra khỏi khỏi khu vực cách ly vào cộng đồng, người không có 

nhiệm vụ vào khu vực cách ly. 
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4. Tuyên truyền, động viên người được cách ly tuân thủ nghiêm quy định 

tại các khu cách ly tập trung và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo 

khuyến cáo của Bộ Y tế. 

Căn cứ nội dung Công văn, Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các 

cơ quan, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố nghiêm túc 

triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:   
- Như trên; 

- UBND tỉnh: U; 

- BCĐ Phòng, chống Covid-19 tỉnh; 

- VP UBND tỉnh: V1, V2, VX2, CB; 

- Lưu: VT, Th3. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Tống Thanh Hải 
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