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UỶ BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH LAI CHÂU 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /UBND-VX 
V/v thực hiện phòng chống Covid-19 

đối với công dân ở nước ngoài về nước  

Lai Châu, ngày           tháng 4 năm 2021 

 

   Kính gửi: 

 

 

- Các Sở: Y tế, Ngoại vụ, Lao động TB&XH; 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 

          Thực hiện Văn bản số 2133/VPCP-QHQT ngày 28/3/2021 của Văn phòng 

Chính phủ về việc thực hiện chuyến bay hỗ trợ đưa công dân Việt Nam từ Vương 

quốc Anh, Rumani về nước (sao gửi kèm theo). Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ 

đạo như sau:  

            Giao Sở Y tế làm đầu mối, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan 

chủ động liên hệ, nắm bắt người lao động, công dân của tỉnh có hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn về nước từ Vương quốc Anh và Rumani (nếu có); đồng thời có kế hoạch 

đảm bảo công tác tiếp nhận, cách ly, phòng chống dịch bệnh theo quy định (khi có 

yêu cầu), không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng. 

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

quan triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh: U; 

- Thành viên BCĐ Covid-19 tỉnh; 

- VPUBND tỉnh: V, C; 

- Lưu: VT, VX2. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Tống Thanh Hải 
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