
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LAI CHÂU 

 

Số:           /UBND-VX 
V/v thực hiện các biện pháp kiểm soát 

đối với thực phẩm nhập khẩu từ các  

nước đang có dịch bệnh Covid-19 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 

            Lai Châu, ngày          tháng      năm 2020 

                                              

      

Kính gửi:  

         - Các sở, ngành tỉnh; 

         - Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 

Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid-

19) trên thế giới đang tiếp tục diễn biến phức tạp, một số quốc gia đã phát hiện vi 

rút Corona trên bao bì sản phẩm đông lạnh. Thực hiện Công văn số 6487/BYT-

ATTP ngày 24/11/2020 của Bộ Y tế về việc thực hiện các biện pháp kiểm soát đối 

với thực phẩm nhập khẩu từ các nước đang có dịch bệnh Covid-19; Chủ tịch 

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành, địa phương liên quan theo chức 

năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện: 

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho các doanh nghiệp nhập khẩu thực 

phẩm về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và thực hiện nghiêm 

các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia và của tỉnh về các 

hoạt động phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

2. Các lực lượng chức năng triển khai các biện pháp kiểm soát chặt chẽ đối 

với thực phẩm nhập khẩu vào địa bàn tỉnh từ các nước đang có dịch bệnh Covid-

19 (đặc biệt là thực phẩm đông lạnh), đảm bảo thực hiện theo đúng quy định. 

3. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở 

Công Thương và các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện lấy 

mẫu trên bao bì để xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 đối với các thực phẩm nhập khẩu 

theo yêu cầu của Bộ Y tế. 

Căn cứ nội dung Văn bản này, yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành liên quan, 

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

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT UBND tỉnh: U; 

- VPUBND tỉnh: V, C, CB; 

- Lưu: VT, VX2. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Tống Thanh Hải 
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