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Số: 610 /UBND-VX
V/v thực hiện Thông báo kết luận số
122/TB-VPCP của Thủ tướng Chính
và Công văn số 1540/CV-BCĐ của
Ban chỉ đạo quốc gia về phòng
chống dịch Covid-19

Lai Châu, ngày 25 tháng 3 năm 2020

Kính gửi:
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố.
Thực hiện Văn bản số 122/TB-VPCP ngày 24/3/2020 của Văn phòng Chính phủ
thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường
trực Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19; Công văn số 1540/CV-BCĐ ngày
24/3/2020 của Ban chỉ đạo quốc gia về việc rà soát và quản lý người nhập cảnh vào
Việt Nam (các văn bản sao gửi kèm theo); Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban,
ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện
nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ban chỉ đạo quốc gia tại các văn bản
nêu trên, trong đó cần tập trung một số nhiệm vụ sau:
1. Các ngành, các cấp, cả hệ thống chính trị tiếp tục đề cao tinh thần trách
nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, thực hiện quyết liệt, hiệu quả hơn nữa các biện
pháp phòng, chống dịch; kiên trì các nguyên tắc: Ngăn chặn, phát hiện, cách ly,
khoanh vùng, dập dịch, điều trị khỏi.
- UBND các huyện, thành phố, các lực lượng chức năng nhất là Y tế, Quân
đội, Công an, và các lực lượng khác cần quyết liệt, chặt chẽ hơn trong chỉ đạo, điều
hành, quyết tâm không để dịch bệnh lây lan không kiểm soát.
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông về các biện pháp phòng, chống lây
chéo dịch bệnh trong cộng đồng, thực hiện giãn cách xã hội.
- Trong thời điểm bùng phát dịch, tất cả các cơ quan, đơn vị tập trung sức lực,
đề cao trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, giải quyết công việc kịp thời, không để
chậm trễ ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch Covid-19.
- Khuyến khích các tổ chức, cá nhân ủng hộ nguồn lực cho công tác phòng,
chống dịch thông qua đầu mối là Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Không nhận hỗ trợ
hàng hóa, nhu yếu phẩm tại các cơ sở cách ly tập trung.
2. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố khẩn
trương thực hiện và hoàn thành trong ngày ngày 25 tháng 3 năm 2020 việc rà soát
tất cả các trường hợp người nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài đã nhập
cảnh Việt Nam từ ngày 08 tháng 3 năm 2020 đang lưu trú trên địa bàn tỉnh, yêu
cầu cách ly tại nhà, nơi lưu trú, thực hiện khai báo y tế, cập nhật tình hình sức
khỏe, kịp thời phát hiện các trường hợp mắc bệnh, tránh lây lan dịch bệnh trong
cộng đồng; báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh trước 12h ngày 26/3/2020 để
báo cáo Bộ Y tế.

3. Sở Giao thông vận tải chỉ đạo thực hiện nghiêm các biện pháp ngăn ngừa
lây lan dịch bệnh trên các phương tiện giao thông công cộng, đặc biệt là việc khai
y tế đối với hành khách khi tham gia giao thông theo chỉ đạo của tỉnh và khuyến
cáo, hướng dẫn của cơ quan y tế.
4. Các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố theo chức năng,
thẩm quyền, xử lý nghiêm khắc các trường hợp không khai báo, khai báo không
đúng, không chấp hành cách ly theo đúng quy định, cần thiết phải điều tra truy tố
theo quy định của pháp luật.
5. Sở Y tế tập trung lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp tại các khu cách ly
tập trung, trường hợp có nguy cơ cao mắc bệnh, nghi mắc bệnh trong cộng đồng để
cách ly kịp thời theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Quản lý các trường hợp người nước
ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài đã nhập cảnh vào Việt Nam từ ngày
08/3/2020 lưu trú trên địa bàn tỉnh để thực hiện biện pháp theo dõi sức khoẻ, cách
ly phù hợp và tổ chức lấy mẫu xét nghiệm phát hiện các trường hợp mắc bệnh để
tránh lây lan bệnh ra cộng đồng.
Kiến nghị với Bộ Y tế hỗ trợ nguồn cung đảm bảo khẩu trang y tế cho cơ sở y
tế; chỉ đạo cơ sở y tế chỉ được phép mua, sử dụng cho đơn vị, nghiêm cấm việc
mua và bán cho các đơn vị khác.
Làm đầu mối tổng hợp tổng thể nhu cầu kinh phí triển khai phòng chống dịch
theo các cấp độ của tỉnh gửi Sở Tài chính thẩm định, tham mưu UBND tỉnh trước
ngày 30/3/2020 để báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Y tế xem xét, hỗ trợ.
6. UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan chỉ đạo tạm
thời đóng cửa các cơ sở kinh doanh dịch vụ không cần thiết (như: karaoke, mát xa,
rạp chiếu phim, sân vận động, các hoạt động vui chơi, giải trí…) để hạn chế tối đa
việc tụ tập đông người, trừ các cơ sở kinh doanh dịch vụ mặt hàng thiết yếu. Hạn
chế tối đa việc tập trung đông người tại các đám cưới, đám hiếu.
Phối hợp với Sở Nội vụ đề nghị các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự không
tổ chức các nghi lễ và hoạt động có tập trung đông người.
Chỉ đạo UBND cấp xã tuyên truyền, vận động các hộ gia đình có người Việt
Nam ở nước ngoài kịp thời thông tin, khuyến cáo để người thân không nên về nước
trong thời gian này, trừ trường hợp đặc biệt cấp thiết thì phải được sự chấp thuận
của cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài; đồng thời thực hiện nghiêm các biện
pháp phòng bệnh cho bản thân và gia đình, tuân thủ các quy định không di chuyển,
phòng chống dịch của nước sở tại.
Căn cứ nội dung Văn bản này, 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:
KT. CHỦ TỊCH
- Như trên;
PHÓ CHỦ TỊCH
- TT: Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- V1, V2, CB;
- Lưu: VT, TH5, VX2, 3.
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Số: 122/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2020

THÔNG BÁO
Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc
tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19
---------Ngày 23 tháng 3 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ
trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19. Tham dự
cuộc họp có Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, các Phó Thủ tướng:
Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam, Trịnh Đình Dũng; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn
phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng, Bộ Thông tin và Truyền thông
Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Nguyễn Đắc Vinh, đại
diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh
thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, đại diện lãnh đạo các Bộ: Y tế, Ngoại giao,
Công an, Quốc phòng, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Công
Thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài chính, Giao thông vận tải, Lao động Thương binh và Xã hội, các Thành viên Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch
viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra (COVID-19), lãnh
đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.
Sau khi nghe báo cáo của Ban chỉ đạo quốc gia, của Văn phòng Chính phủ,
ý kiến của các Phó Thủ tướng và các đại biểu dự họp, Thủ tướng Chính phủ có
ý kiến chỉ đạo như sau:
1. Công tác phòng, chống dịch COVID-19 ở Việt Nam đã chuyển sang giai
đoạn 3 có ý nghĩa quyết định. Các ngành các cấp, cả hệ thống chính trị tiếp tục
đề cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, thực hiện quyết liệt,
hiệu quả hơn nữa các biện pháp phòng, chống dịch; kiên trì các nguyên tắc:
ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch, điều trị khỏi.
Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trong cả nước, các lực lượng chức năng
nhất là quân đội, công an, y tế và các lực lượng khác cần quyết liệt, chặt chẽ hơn
trong chỉ đạo, điều hành, quyết tâm không để dịch bệnh lây lan không kiểm soát.
2. Tạm thời đóng cửa các cơ sở kinh doanh dịch vụ không cần thiết (như: dịch
vụ karaoke, mát xa, quán bar, vũ trường, rạp chiếu phim, sân vận động,…) để hạn
chế tối đa việc tụ tập đông người, trừ các cơ sở kinh doanh dịch vụ mặt hàng thiết
yếu. Hạn chế tối đa việc tập trung đông người tại các đám cưới, đám hiếu.
Các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự không tổ chức các nghi lễ và hoạt động
có tập trung đông người.
3. Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương chỉ đạo thực hiện và hoàn thành trước 12 giờ 00 ngày 25 tháng 3 năm
2020 việc rà soát tất cả các trường hợp người nước ngoài, người Việt Nam ở nước
ngoài đã nhập cảnh Việt Nam từ ngày 08 tháng 3 năm 2020, yêu cầu cách ly tại nhà,

nơi lưu trú, thực hiện khai báo y tế, cập nhật tình hình sức khỏe, kịp thời phát hiện
các trường hợp mắc bệnh, tránh lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.
4. Bộ Ngoại giao chỉ đạo các cơ quan đại diện ở các nước tiếp tục thực hiện tốt
công tác cộng đồng và bảo hộ công dân; vận động người Việt Nam ở nước ngoài
không dồn về nước như thời gian qua, thực hiện các biện pháp phòng bệnh cho bản
thân và gia đình, tuân thủ các quy định không di chuyển, phòng chống dịch của
nước sở tại; hướng dẫn, hỗ trợ, tổng hợp danh sách các trường hợp cụ thể cần về
nước vì lý do đặc biệt cần thiết, nhất là đối với học sinh, sinh viên; phối hợp với Bộ
Giao thông vận tải làm việc với các hãng hàng không thu xếp chuyến bay khi các cơ
sở cách ly trong nước có thể tiếp nhận thêm, bảo đảm chặt chẽ, an toàn.
5. Bộ Giao thông vận tải
a) Tập trung chỉ đạo và có biện pháp kiên quyết, hữu hiệu hạn chế tối đa và giãn
cách các chuyến bay vận chuyển hành khách từ nước ngoài vào Việt Nam, kể cả đối
với các hãng hàng không nước ngoài. Phối hợp với các Bộ: Ngoại giao, Quốc phòng,
Y tế, Công an để tổ chức các chuyến bay vào Việt Nam bảo đảm không làm quá tải
tại các khu cách ly tập trung; hạn chế hạ cánh tại các sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất.
b) Thực hiện nghiêm các biện pháp ngăn ngừa lây lan dịch bệnh trên các
phương tiện giao thông công cộng (tàu bay, đường sắt, xe khách, tàu thủy…) theo
khuyến cáo của cơ quan y tế.
6. Các Bộ: Quốc phòng, Y tế và Ủy ban nhân dân các tỉnh biên giới Việt
Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia khẩn trương rà soát, bố trí đủ các cơ sở cách
ly tập trung trên địa bàn.
Đồng ý huy động các khách sạn, resort, cơ sở lưu trú làm cơ sở cách ly tập
trung có thu phí và ưu tiên cách ly người nước ngoài tại các cơ sở này.
Cảm ơn và khuyến khích các tổ chức, cá nhân ủng hộ nguồn lực cho công tác
phòng, chống dịch thông qua đầu mối là Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam. Không nhận hỗ trợ hàng hóa, nhu yếu phẩm tại các cơ sở cách ly tập trung.
Giao Bộ Quốc phòng tiếp tục điều hành, điều phối việc cách ly tập trung,
kể cả các cơ sở cách ly tập trung do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Giáo
dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Ủy ban nhân dân các
tỉnh, thành phố huy động, bảo đảm an toàn, không lây chéo và bảo đảm cuộc
sống cho người được cách ly.
7. Các Bộ liên quan, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố xử lý nghiêm khắc
các trường hợp không khai báo, khai báo không đúng, không chấp hành cách ly
theo đúng quy định, cần thiết phải điều tra truy tố theo pháp luật.
8. Bộ Y tế khẩn trương chỉ đạo mua trang thiết bị phương tiện, vật tư, KIT
thử, sinh phẩm chẩn đoán (ưu tiên hàng sản xuất trong nước),… bảo đảm năng
lực xét nghiệm; tập trung xét nghiệm nhanh, chính xác các trường hợp tại các
khu cách ly tập trung, trường hợp có nguy cơ cao mắc bệnh, nghi mắc bệnh
trong cộng đồng để cách ly kịp thời.
9. Việc mua sắm trang thiết bị, phương tiện, vật tư y tế phòng, chống dịch
theo giá thị trường, bảo đảm kịp thời, công khai, minh bạch, chống tiêu cực.
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Giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công Thương quyết định
việc mua sắm khẩu trang y tế, bảo đảm cung cấp đủ cho cơ sở y tế.
Yêu cầu các doanh nghiệp sản xuất khẩu trang y tế chỉ cung ứng khẩu trang
cho Bộ Y tế và cơ sở y tế. Cơ sở y tế chỉ được phép mua, sử dụng cho đơn vị,
nghiêm cấm việc mua và bán cho các đơn vị khác. Trường hợp xử lý các quan hệ
quốc tế, Bộ Y tế, Bộ Ngoại giao, Bộ Công Thương báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
Bộ Y tế thống nhất với Bộ Công Thương để tổ chức sản xuất khẩu trang bảo
đảm số lượng, chất lượng, giá cả và kịp thời phục vụ công tác phòng, chống dịch.
Giao Bộ Tài chính chủ trì thực hiện việc hiệp thương giá theo quy định của pháp
luật về giá khi mua sắm khẩu trang y tế và các vật tư, thiết bị phục vụ phòng chống
dịch được sản xuất trong nước nhưng chưa được lưu hành rộng rãi trên thị trường
(như khẩu trang vải kháng khuẩn, kháng giọt bắn, sinh phẩm chẩn đoán…). Bộ Y tế
có trách nhiệm cung cấp danh mục các mặt hàng thực hiện hiệp thương giá.
10. Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông về các biện pháp phòng,
chống lây chéo dịch bệnh trong cộng đồng, thực hiện giãn cách xã hội.
11. Trước mắt địa phương sử dụng ngân sách dự phòng để giải quyết kinh phí
phòng, chống dịch. Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan, địa
phương tổng hợp tổng thể nhu cầu; trên cơ sở đó giao Bộ Tài chính chủ trì, phối
hợp với Bộ Y tế báo cáo Thủ tướng Chính phủ và các cấp có thẩm quyền theo quy
định xử lý cụ thể để hỗ trợ cho các địa phương khó khăn.
12. Bộ Tư pháp nghiên cứu, trình cấp có thẩm quyền ban hành một số quy
định cho phép Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ áp dụng các biện pháp cần thiết
như trong tình trạng khẩn cấp.
13. Trong thời điểm bùng phát dịch, tất cả các cơ quan, đơn vị tập trung sức
lực, đề cao trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, giải quyết công việc kịp thời, không để
chậm trễ ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch COVID-19.
Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan, Ban chỉ đạo quốc gia
phòng, chống dịch COVID-19, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương biết, thực hiện./.
Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Các Thành viên BCĐ quốc gia phòng,
chống dịch viêm đường hô hấp cấp;
- UBND tỉnh, TP trực thuộc TW;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp,
Trợ lý TTCP, TGĐ cổng TTĐT,
các Vụ: TH, QHQT, QHĐP, TKBT,
NC, KTTH, NN, CN;
- Lưu: VT, KGVX (3) Q

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

Mai Tiến Dũng
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