
 

  

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LAI CHÂU 

 

Số:            /UBND-VX 
V/v rà soát, báo cáo kết quả xác 

minh, quản lý các trường hợp đến  

Đà Nẵng đã trở về địa phương 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

          Lai Châu, ngày           tháng 8 năm 2020 

 

                                     Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Công điện số 1248/CĐ-BYT ngày 7/8/2020 về việc tăng cường rà 

soát, báo cáo kết quả xác minh, quản lý các trường hợp đến Đà Nẵng từ ngày 

01/7/2020 đã trở về địa phương; Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo như sau: 

1. Các ngành: Y tế, Công an, Quân sự và các lực lượng chức năng, phối hợp 

chặt chẽ với UBND các huyện, thành phố tiếp tục tăng tốc truy vết, xác minh, lập 

danh sách tất cả các trường hợp đến, lưu trú tại thành phố Đà Nẵng từ ngày 

01/7/2020 đến 28/7/2020 đã trở về các địa phương theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND 

tỉnh tại Thông báo kết luận số 51/TB-UBND ngày 05/8/2020; đối với các trường 

hợp nghi ngờ mắc bệnh, trường hợp tiếp xúc gần với người mắc bệnh hoặc đến các 

khu vực có nguy cơ cao theo các thông báo của Bộ Y tế phải được theo dõi, giám sát 

chặt chẽ tình hình sức khỏe, xét nghiệm sàng lọc và cách ly y tế phù hợp. 

2. Sở Y tế  

- Chỉ đạo tổ chức triển khai xét nghiệm xác định ca bệnh thông qua phát hiện 

kháng nguyên của vi rút SAR-COV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR theo hướng 

dẫn của Bộ Y tế. 

- Tổng hợp kết quả hoạt động truy vết, xác minh lập danh sách, cách ly, xét 

nghiệm, báo cáo Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế và Ban chỉ đạo tỉnh trước 15h00 

hàng ngày (UBND các huyện, thành phố báo cáo gửi về Sở Y tế và Ban chỉ đạo 

tỉnh trên nhóm Zalo trước 14h00 hàng ngày). 

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

UBND các huyện, thành phố triển khai, thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh; 

- Thành viên BCĐ Covid-19 tỉnh; 

- VPUBND: V, C, CB; 

- Lưu: VT,  VX2. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Tống Thanh Hải 
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