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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Lai Châu, ngày       tháng 02 năm 2021 

 

Kính gửi: 

 

 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế. 

  

 Thực hiện Công văn số 984/CV-BCĐ ngày 15/2/2021 của Ban Chỉ đạo 

Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 về việc tích cực rà soát, lấy mẫu xét 

nghiệm, giám sát sức khỏe người về từ huyện Cẩm Giàng, Hải Dương. Để chủ 

động ngăn chặn dịch COVID-19 xâm nhập vào địa bàn tỉnh, đồng chí Trần Tiến 

Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng 

chống dịch COVID-19 tỉnh yêu cầu các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, UBND các 

huyện, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

 1. Báo Lai Châu, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện 

tử tỉnh: Tuyên truyền rộng rãi nội dung yêu cầu “Người dân đã từng đi, đến, về 

từ huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương trong thời gian từ ngày 15/01/2021 và 

người từng đi, đến, về từ các địa bàn của tỉnh Hải Dương kể từ 0h00 ngày 

13/02/2021 (tức ngày Mùng 2 Tết) đến nay chủ động liên hệ với Trạm Y tế xã, 

phường, thị trấn hoặc cơ sở y tế gần nhất nơi đang cư trú tại địa phương để khai 

báo y tế, hướng dẫn lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 và giám sát sức khỏe”. 

2. Áp dụng biện pháp phòng chống dịch đối với trường hợp trên như sau: 

 - Áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung đủ 14 ngày và thực hiện lấy 

mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 theo quy định của Bộ Y tế đối với tất cả các 

trường hợp trên. Sau khi hoàn thành thời gian cách ly, tiếp tục tự theo dõi sức 

khỏe đến hết ngày thứ 28 kể từ ngày có quyết định cách ly tập trung và thực 

hiện các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của cán bộ y tế. 

- Người tiếp xúc gần với các trường hợp trên: Thực hiện áp dụng biện 

pháp cách ly tại nhà đủ 14 ngày và lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc; lập danh sách 

theo dõi sức khỏe. Sau khi hoàn thành thời gian cách ly tại nhà, tiếp tục tự theo 

dõi sức khỏe đến hết ngày thứ 28 kể từ ngày có quyết định cách ly tại nhà.  



- Trường hợp tiếp xúc gần với người tiếp xúc gần các trường hợp trên: 

Lập danh sách và tự theo dõi sức khoẻ đủ 14 ngày, thực hiện các biện pháp 

phòng chống dịch theo hướng dẫn của cán bộ y tế.  

- Đối với trường hợp đã từng đi, đến, về từ huyện Cẩm Giàng (Hải 

Dương) từ ngày 15/01 đã được áp dụng cách ly tại nhà và có kết quả xét nghiệm 

âm tính thì tiếp tục cách ly tại nhà đến hết 14 ngày kể từ ngày có quyết định 

cách ly tại nhà và theo dõi sức khỏe đến hết ngày thứ 28 theo quy định; các 

trường hợp tiếp xúc gần với trường hợp này sẽ thực hiện tự theo dõi sức khỏe đủ 

14 ngày kể từ ngày tiếp xúc lần cuối cùng. Trường hợp chưa khai báo y tế thì 

phải thực hiện khai báo y tế bổ sung, theo dõi sức khỏe, lấy mẫu xét nghiệm và 

thực hiện theo quy định của pháp luật về phòng chống dịch bệnh. Các trường 

hợp đã khai báo y tế, được lấy mẫu xét nghiệm có kết quả xét nghiệm âm tính 

nếu có biểu hiện sốt, ho, khó thở, mệt mỏi… thì thông báo ngay cho cơ sở y tế 

gần nhất để tiếp tục lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm và áp dụng cách ly y tế tại 

cơ sở y tế. 

- Đối với các trường hợp đi qua/đến/trở về từ các vùng có dịch trong nước 

khác: thực hiện theo các văn bản hướng dẫn chỉ đạo của Sở Y tế đã ban hành. 

3. Sở Y tế: 

- Phối hợp rà soát, chỉ đạo lấy mẫu, xét nghiệm SARS-CoV-2 và giám sát 

việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch đối với người đi từ Hải Dương 

trở về, đặc biệt là các trường hợp trở về từ huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) kể từ 

ngày 15/01/2021 và các thành viên sống trong gia đình. 

- Thực hiện giám sát chặt chẽ tình hình sức khỏe các trường hợp đang 

cách ly tập trung, cách ly tại nhà để theo dõi sức khỏe. Phát hiện kịp thời các 

trường hợp có triệu chứng như ho, sốt, khó thở... để thực hiện cách ly tại cơ sở y 

tế và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. 

4. Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông 

trên địa bàn tỉnh gửi tin nhắn thông báo nội dung tại Mục 1 đến các thuê bao 

trên địa bàn tỉnh. 

5. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thành phố: 

- Chỉ đạo các cơ quan truyền thông từ tuyến huyện đến xã, phường, thị 

trấn tuyên truyền rộng rãi tới người dân về các nội dung trên. 

- Chỉ đạo Trung tâm Y tế tổ chức việc tiếp nhận thông tin của người dân, 

tích cực rà soát, lấy mẫu xét nghiệm cho những người đi từ tỉnh Hải Dương về 

địa  phương. Riêng đối với các trường hợp đi từ huyện Cẩm Giàng về từ ngày 

15/01/2021, tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho các thành viên sống cùng gia đình. 

- Chịu trách nhiệm quản lý và phối hợp kiểm soát tốt việc cách ly tại nhà. 



 - Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các gia đình có người nhà 

đang ở tỉnh Hải Dương nên ở lại để thực hiện giãn cách xã hội theo quy định, 

không di chuyển về tỉnh Lai Châu hoặc đang từ các tỉnh khác thì không đi qua 

tỉnh Hải Dương để về tỉnh Lai Châu.  

- Tập trung chỉ đạo rà soát, phân loại những người từ vùng dịch Hải 

Dương trở về địa phương để áp dụng các biện pháp theo dõi, quản lý chặt chẽ, 

đúng quy định; hàng ngày tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh. 

Công văn này thay thế Công văn số 22/CV-BCĐ ngày 15/02/2021 

của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh về việc tích cực rà soát, 

cách ly, lấy mẫu xét nghiệm người trở về từ vùng dịch tỉnh Hải Dương. Chủ tịch 

UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc 

triển khai, thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Trưởng Ban, các Phó Trưởng Ban 

Chỉ đạo PCD Covid-19 tỉnh; 

- Các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh; 

- Lưu: VT, Vx2, Th5. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Tống Thanh Hải 
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