
 

 

 

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 Văn bản số 7020/BYT-MT 

của Bộ Y tế về cách ly phòng, chống  

dịch COVID-19 đối với trẻ em 

Lai Châu, ngày         tháng    năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 

Tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp, gia tăng 

nhanh chóng số lượng người mắc tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, đe dọa 

đến sức khỏe, tính mạng người dân trong đó có nhiều trẻ em phải cách ly, theo 

dõi, điều trị do nhiễm SARS-COV-2 hoặc tiếp xúc gần với trường hợp mắc 

COVID-19. Thực hiện Văn bản số 7020/BYT-MT ngày 25/8/2021 của Bộ Y tế 

về việc cách ly phòng, chống dịch COVID-19 đối với trẻ em (gửi kèm theo). Để 

đảm bảo điều kiện sinh hoạt an toàn, thuận lợi cho trẻ em trong thời gian thực 

hiện cách ly, theo dõi, điều trị. Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo như sau: 

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố căn cứ 

chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức tuyên truyền, phổ biến và triển khai  

thực hiện cách ly phòng, chống dịch COVID-19 đối với trẻ em đảm bảo theo nội 

dung Văn bản số 7020/BYT-MT ngày 25/8/2021 của Bộ Y tế. 

2. Sở Y tế, UBND các huyện, thành phố và các ngành chức năng quản lý 

chặt chẽ, theo dõi, kiểm tra, giám sát, đối với các trường hợp trẻ em đủ tiêu 

chuẩn cách ly tại nhà ở/nơi lưu trú theo quy định tại Văn bản số 5599/BYT-MT 

ngày 14/7/2021 của Bộ Y tế. Trường hợp nhà ở/nơi lưu trú không đáp ứng các 

điều kiện cách ly tại nhà hoặc trẻ em không có nhà ở/nơi lưu trú thì chính quyền 

địa phương chịu trách nhiệm bố trí, sắp xếp cách ly phù hợp cho trẻ em.  

 Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên 

quan nghiêm túc triển khai thực hiện, không để lây nhiễm chéo và lây lan dịch 

bệnh ra cộng đồng. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng 

mắc thì kịp thời phản ánh về Sở Y tế để được hướng dẫn, giải đáp./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh: U; 

- Thành viên BCĐ Covid-19 tỉnh; 

- VPUBND: V, C, CB, HC; 

- Lưu: VT, VX1. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Tống Thanh Hải 
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