ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
Số: 551/UBND-VX
V/v thực hiện Công văn số 1264-CV/TU
của Tỉnh uỷ về đẩy mạnh triển khai các
biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lai Châu, ngày 18 tháng 3 năm 2020

Kính gửi:
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.
Thực hiện Công văn số 1264-CV/TU ngày 09/3/2020 của Tỉnh uỷ về việc
đẩy mạnh triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 (sao gửi kèm
theo), Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện,
thành phố nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mình, tiếp tục thực hiện nghiêm
túc, kịp thời, có hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo
của Trung ương, của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và nội dung văn bản này, không được
chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trước các diễn biến của dịch, đồng thời thực hiện
tốt một số nhiệm vụ sau:
1. Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện thành phố theo chức năng,
nhiệm vụ được giao:
- Tăng cường các biện pháp quản lý, kiểm soát chặt chẽ công tác phòng,
chống dịch Covid-19 ngay tại các cửa khẩu, khu vực biên giới và trong cộng
đồng, kịp thời phát hiện các trường hợp người nước ngoài, người đi về từ vùng
dịch có dấu hiệu nghi ngờ nhiễm bệnh để cách ly, lấy mẫu xét nghiệm và điều trị
theo quy định.
- Xây dựng phương án tổ chức cách ly, mở rộng khu cách ly đáp ứng diễn
biến tình hình dịch và yêu cầu nhiệm vụ; tổ chức đón nhận những người thuộc
diện cách ly từ các cửa khẩu, khu vực biên giới, tại cộng đồng và bàn giao của
các địa phương, đơn vị khác để thực hiện cách ly tại các cơ sở trên địa bàn tỉnh,
đảm bảo theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. Kiểm soát chặt chẽ người được cách
ly, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.
- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết về nhân lực, trang thiết bị, vật tư, hoá
chất…để ứng phó với dịch bệnh ở quy mô, cấp độ lớn hơn theo phương châm 4
tại chỗ.
- Quyết liệt thực hiện và giám sát chặt chẽ các biện pháp phòng, chống
dịch bệnh đến khi hết dịch và có chỉ đạo dỡ bỏ các biện pháp của cấp có thẩm
quyền; tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân không thực
hiện nghiêm túc chức trách, nhiệm vụ trong công tác phòng, chống dịch.
2. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí,
phát thanh truyền hình của tỉnh đẩy mạnh công tác truyền thông về phòng, chống
dịch bệnh; cung cấp đầy đủ, kịp thời về tình hình dịch bệnh và các văn bản chỉ

đạo, hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền. Phối hợp với Công an tỉnh nắm bắt
kịp thời, đấu tranh, phản bác hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch; xử lý
nghiêm các hành vi tung tin, bịa đặt gây ảnh hưởng tiêu cực trong phòng, chống
dịch.
3. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi sát
diễn biến tình hình dịch, kịp thời tham mưu UBND tỉnh đề xuất Tỉnh uỷ, Hội
đồng nhân dân tỉnh các nhiệm vụ, giải pháp cấp thiết (khi cần thiết) để lãnh đạo,
chỉ đạo triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch. Định kỳ hàng
tuần, hàng tháng và đột xuất phát sinh tổng hợp tham mưu UBND tỉnh báo cáo
Thường trực Tỉnh uỷ về tình hình, kết quả thực hiện công tác phòng, chống dịch
trên địa bàn tỉnh.
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch
UBND các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT: Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- VPUBND tỉnh: LĐ, CV, THCB;
- Lưu: VT, VX (đ/c M, K).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Ký bởi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
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Lai Cltdw, ngdy A9 thdng 3 ndm 2AlA

ai$, rnqnh rri6n l&ai cdc bi*n
fhdng, rhiing dich Covid-.tg

- C6c ban dang, ban c{n sy d6ng UBND tinh,
- Cdc dang Soin, Mgt trgn Td qu6c vi c{c doan
thii tinh, Ban Thuong vB Tinh doiur,
- C6c huypn fiy, thinh *y, dang try trpc thugc"
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tl&i gian qu4 thgc hi$n cfc vin bin chi dpo cria Ban Bi &u,

Thri
tucrng Chinh phli, Ban Chi dpo Qu6c gia; cdc ciip &y, chinh quy&n, m6t tr6n T6
qu6* vi cfc doan th6 cdc c6p trong tinh, crlc lyc luqng vfi trang de trien khai
quyiit liQt, hi$u qui cic nhi$m vg, bign phdp phdng, chdng dich trong tinh.
Tru6c tinh hinh dich Covid-I9 trdn thi! gi6i di6n bitin hiit sric phtc tap, c6 xu
huong I6y lan nhanh, r0ng tr€n nhi8u qu0c gia, vtng Hnh rh6. Tinh d6n nay, thd
gi6i d5 ghi nhpn 109.978 trudng hqp mec benh ei 105 qu6c gia vi virng ldnh
th6, trong dd 3.828 trudrng hcry rir vong. Mgt s{i nudc darrg gia t6ng c6c tru}ng
hqtp rniic vi tir vong nhu Italia ghi nhpn 7.375 ngu&i mic, 366 nguoi tu vong;
Han Qu6c ghi nh3n 7.313 nguli mdc, 50 nguli tir vong; Iran cd 6.566 ngu&i
t
mic, 194 ngu&i tirvong; Phdp cd i.209 ngu&i m*c, 19 nguoi trivong. Tai Yigt
)'{atn vira ghi nh+n th6m trr"r&ng hqp nhi6m b6nh vio ngiy 06/3/2020 li cd nh$n
tht I7 thi diin ng&y Agfin1?0 dm ghi nhgn 30 truo-ng hqp mAc benh, trong dd ld
tru$ng hqp dE dugc didu tri khdi benh. Tinh Lai ChAu chua phdt hi€n cd rru&ng
hgp nio bi By nhi6m Covid-19, dA thpc hign cdch ly 6.866 ngu&i, trong dd cd
6,699 ngu&i da dt di6u ki$n dua ra kh6i danh sdch cdch Iy, c0n lai 16? nguli
dang cdch ly, theo ddi tr6n toan tinh QA ngudi tgi co s& y td, 87 ngudi tqi cdc eo
s& cdch ly t7p trung 1,{r f0 ngua,i tcti nhdlnoi lrru trti).

Thlrc hi$n Diqn m$t ngiy A7fi/2A?0 cria Thud,ng trgc Ban Bi thu vi tang
cudrng c6ng tdcph0ng, chdng dich bqnh Covid-l9 trong tinh hinh m6i; c$ng vdn
s0 9531CV-BCD ngey 28fi2/?020, s6 61/CV-BCD cua Ban Chi d3o Qu0c gia
phong chting dich b$nh vi6rn duong h6 hfp cAp do chung m&i cria vi rut Cd 16

Thulng tryc Tinh dry y6u cdu Ban Cdn sp Ding UBND tinh, cdc dang
doin, c.6c Ban Ding tinh, cdp fiy, t6 chirc d&ng, chinh quyAn, M?t tran T6 qu6c
vi doiur th6 cdc cAp, c6c luc lugng v& trang trong tinh thuc hi$n t6t mQt s6 ngi

na g6y ra,

dung sau:
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1. N6ng cao nh$n

thtc, tr6ch nhigm cira c6c c6p riy, td chtc di,*g, cdc co

quan, t6 ch*c vA nhfin d0n trong vi$c thyc hi€n nghidm chi dgo ctia Trong uffig,

Chinh phri, Ban Chi d4o Qudc gia, c6c b$, nginh, n6ng cao ci,:rh gi6c, quy6t fi$t
tri6n khai cdc biQn phdp phbng, chtSng dich bQnh Covid-l9, khdng duo.c lo lA,
chtr quan.

M{t trfn Td qutic vi cic doin thti cAc cip ti6p t.uc dAy manh
pnO Uien, tuy6n uuyAn nflng cao nhfn thirc cira nhin den de dmg nguli dAn i
thirc sf;u sfc tr6ch nhi6m thgc hi$n nehi6m cfc bign phrip phdng, ch6ng dich
- Ban Ddn vfln,

tish nhi$m cria m5i
nguli d6n trong vi$c bio v$, ndng cao sirc kh6e cria minh vi cQng d6ng.
b$nh, khri trung, v$ sinh cd nh6n gia dinh, ph6t huy vai trd,

- MAt tr$n T6

quiSc vir cric doan th6 c6c c6p

t6 chrlc gdp gff, trao ddi tuydn

truydn, vAn d$ng t6i nhtng gia dinh c6 nguli thin dang & cdc nu6c, vung ldnh

&6 c6 dlch tiOp tqc 6n dinh vi$c sinh sdng, lao dgng vi hgc tfp, ddng thcri ch6p
henh vi thgc hi$n t6t cdc khuyi5n cdo, cdc bign phip phdng, ch6ng dich cria
Chinh phir nudc s& t4i trong vigc phdng, chdng dich benh Covid-l9, trong
trum"g hgp c6 diu hiQu nghi ng& mic benh (nhu s61 ho, kh6 thd) d6n ngay c6c
co s& y ti5 cria nufc sCI tAi dC duqc khdm, di6u tri kfp thei. N6u vA nu&c phfri
thgc hi$n nghi€m cAc quy dinh khai b6o trung thpc vA ch6p hanh cdc biQn ph6p

cich ly, theo ddi, di€u tri theo quy dinh.
- Ban Tuy€n gi6o Tinh iry,

S& Thdng

tin vh Truydn thdng t4p trung chi d3o

c{c co quan th6ng t6n, b6o chf, ph6t thanh - truyAn hinh tinh

vi

dla phucrng tflng

cud,ng tuy€n truyAn vd cdng t6c phbng, chdng dich bgnh, sung c6p thdng tin dAy

dfi, chinh xdc, $p thli vA tinh hinh phdng, ch0ng dich vi cic vIn ban hucrng den
phbng, chi5ng dfch cria co quan c6 thdm quy8n theo dring dinh hucmg cira Ban
Chi dpo Qu6c gia.

- C0ng an tinh, S0 Thdng tin vi Truydn th6ng, c6c s&, nginh 1i6n quan vlr
c6c dia phunng nim bit klp thli, d6u tranh, ph6rn bdc hi€u qui cic quan di€m
sai

trii, thri dich; xri lf

nghiEm c6c hinh vi tung tin, bla d[t g6y inh hunng ti€u

cgc trong phdng, chdng d!ch.
2. Tiiip tpc tang cuimg cdc bign ph6p quan ly, ki6m so{t phdng, ch6ng dich
ngay t4i c{c ctra khAu, khu vyc bi6n gioi, cilc tru&ng hAp tli vA tri ving dich, klp
th&i ph6t hi$n s&rn c6c trudng hqp c6 dAu higu nghi ng& nhi6m benh d6 cdch ly,
16y m6u

xdt nghigm; t6 chric cdch ly y til ngay c6c trutmg hqp vC tu virng c6

3

dich cria Trung Qu6c, Han Qu6c
khic theo hudmg dfin c*a Bg y tii.

vi

virng c6 dich cira vung Hnh th6 cic nudc

- Ph6t hiQn sdnn, khoanh vtng, cdch ly, di6u tr!, ki6m so6t ch[t ch€ c{c
trucrng hqp tiep xric g}.n vrvi d5i tugrrg mic Covid-Ig dC ngln ngira liy lan trong
c$ng ddng.

- LEnh dao, chi d4o kirlm sodt thgc hign nghi6m vigc khai b6o vi ki6m tra
y td co sd, cfch ly y tii tgi cfc khu cdch ly tflp rrung, c6ch 1y tai nsi luu tru,
kh6ch sgn, cf,ch Iy tai nsi IAm vi$c, noi cu tru. Ti6p tgc teng cudrng vai tri c&a
cdc luc luqmg quin sy, cdng an, bi€n phdng, chinh quy€n cs s& trong vi$c c6ch

ly; kiAm sodt chgt ch6 nguli duqc c6eh ly vi

xt

ly nghi0m cdc trutmg hqp vi

pham quy dinh.

- ChuAn bi tdt cdc diAu kign cin thitit v€ nhan lgc, kang thi6t b!, vit tu,...
a6 rmg phd vdi trucrng hgp dich benh btrng ph6r cr quy mCI lern hon.

3.

onganhytE

c6ch ly t& cdc c&a khriu, khu vpc bi8n gi6i di r& vtrng
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4. Bi thu cic huy$n uy, thinh fiy, dfrng fiy,

nguli drmg

d6u c6p uy, t6 chftc

dane d6p tpc thudrng xuy6n, quyet li0t chi dpo, ki6m tra, d6n ddc c6ng tric
phdng, ch0ng dlch b$nh vi cdc nhigm vg chinh rri, Up trung chi dlo ph*t tri6n

kinh tC - xd hSi, bAo dim qudc phdng - an ninh vir c6ng t6c chuAn bi cho Dai hqi
Dans bQ. Trlrc tiiip chi d4o c6c hoat dQng phdng, chong dich bgnh, huy d0ng
toan h$ th0ng chinh

tri vi nhin din

phucrng an sEn sang ung ph6 higu

vi

tharn gia; uu ti0n ngudn lgc, chuAn bi cic

qui

cao nh6t.

5. Lenh dao, chi d4o thuo'ng xuy€n, quy6t fi6t c6c cdp, citc nginh thpc hign
gi6m sdt chSt chE cdc bign phdp phong, chiing dlch bgnh d€n khi htit dlch vA

c6 chi dpo d6 b6 c6c bign phdp cira c6p c6 thAm quyln; Hng cud,ng cOng r6c
ki6m
tra vir xri Ij. nghi€m cdc tO chtc, cd nhdn kh6ng
thuc
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trdch, nhiOm vU trong cdng tdc phong, ch6ne dich b6nh..

6. Trong qud trinh t6 chirc thr;c hi$n c6ng tdc

phing,

chiSng d!ch, ludn

tuin

thri sg chi dqo, di6u hanh cta Ban Chi dqo Qudc gia, Ban Chi dao tinh phong,
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chdng dlch Covid-I9; phit huy m4nh mE phuong chAm 4 tai ch6; h6t sric binh

tinh ung ph6 rngi tinh hu6ng; qu6n ly chft ch6 rnue d0, liAu lug'ng c6ng t6c
truytn thdng.
?. Ban CAn s$ Dang UBND tinh chri tl0ng tham muu, d€ xuAt Thuong tr.rrc,

9an Thuorng vp Tinh uv cdc ntri€m vU, giAi phrip cdp thitit (khi cf;n thiiit). Ban
Tuy6n gi6o Tinh riy phdi hqp v6i Ban Cdn sp Ding TJBND tinh theo d6i, ddn
d6c, tr5ng hqp bdo c6o tinh hinh kiit quir c6ng
tr.uc Tinh riy theo dinh

tic ph6ng, ch6ng dich v€ Thucrng

k! hing tuin, thung hopc dgt xu6t phit sinh.

Noi nhin:
- Nhu tr6a
- Cic d0ng chi Uy vi€n BCH dang bO tinh,
- Luu VFTU.
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