
 

 

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 các biện pháp phòng 

chống dịch đối với người đi và về từ 

Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh 

Bình Dương, Đồng Nai, Long An 

Lai Châu, ngày       tháng 01 năm 2022 

 

         Kính gửi:  

     - Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

      - UBND các huyện, thành phố. 
 

Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ; 

Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế về “Thích ứng an 

toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”. Trước tình hình dịch bệnh 

Covid-19 tại các tỉnh phía Nam cơ bản được kiểm soát, đảm bảo thích ứng trong 

tình hình mới, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo như sau:  

Đối với người đi và về từ Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Bình Dương, 

Đồng Nai, Long An,…thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch như những 

người đi và về từ các địa phương khác, phù hợp với từng cấp độ dịch, đảm bảo 

theo đúng quy định tại Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính 

phủ, các văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế, Kế hoạch 4041/KH-UBND ngày 

01/12/2021 của UBND tỉnh về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả 

Covid-19 trên địa bàn tỉnh và các văn bản khác có liên quan, còn hiệu lực.  

Dừng không áp dụng thực hiện Văn bản số 3152/UBND-VX ngày 

05/10/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch 

Covid-19 đối với công dân của tỉnh Lai Châu về từ các tỉnh Bình Dương, Đồng 

Nai, Long An và nội dung quy định tại điểm d, mục 2 Công văn số 

3375/UBND-VX ngày 19/10/2021 của UBND tỉnh về hướng dẫn thực hiện các 

biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, kể từ 

12 giờ 00’ ngày 07/01/2022. 

Căn cứ nội dung Văn bản này, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, 

đơn vị, địa phương liên quan triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như trên;  

- TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; (b/c) 

- BCĐ PC Covdi-19 tỉnh; 

- UBND tỉnh: U; 

- Các Chốt kiểm soát dịch Covid-19; 

- VPUBND: V, C, CB, HC; 

- Lưu: VT, VX1. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Tống Thanh Hải 
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