UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 603/UBND-VX
V/v thực hiện Công văn 1386/BCĐQG
của Ban chỉ đạo quốc gia về tăng cường
phòng chống dịch Covid-19 đối
với người bệnh, người cao tuổi
và khai báo y tế điện tử

Lai Châu, ngày 24 tháng 3 năm 2020

Kính gửi:
- Sở Y tế;
- UBND các huyện, thành phố.
Thực hiện Công văn số 1386/CV-BCĐ ngày 19/3/2020 của Ban chỉ đạo
quốc gia về việc tăng cường phòng chống dịch bệnh Covid-19 đối với người
bệnh, người cao tuổi và khai báo y tế điện tử (sao gửi kèm theo); để chủ động
phòng chống dịch bệnh Covid-19 cho người có nguy cơ cao, Chủ tịch UBND
tỉnh yêu cầu:
1. Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở y tế làm đầu mối, phối hợp với chính quyền
cấp xã tổ chức thống kê, lập danh sách, quản lý chặt chẽ sức khỏe người cao
tuổi, đặc biệt là người có bệnh lý nền và các đối tượng có nguy cơ mắc bệnh
khác. Chỉ đạo thực hiện việc cấp phát thuốc điều trị các bệnh mãn tính với thời
gian dài hơn cho tất cả các đối tượng (tối thiểu 2 tháng).
2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, chỉ đạo chính quyền cấp xã phối
hợp chặt chẽ với cơ sở y tế địa phương kịp thời khuyến cáo và thông báo cụ thể
tới các gia đình có người cao tuổi, người có các bệnh lý nền và các đối tượng có
nguy cơ cao, hạn chế tối đa việc ra ngoài, đến các khu vực công cộng, tiếp xúc
với người khác; khi có vấn đề về sức khỏe phải liên hệ ngay với y tế tuyến xã
hoặc cơ sở y tế gần nhất; trường hợp thật sự cần thiết, cấp cứu mới đến cơ sở y
tế để khám, chữa bệnh; tuyên truyền luôn sử dụng khẩu trang, sát khuẩn tay nếu
trường hợp cần thiết phải ra ngoài nhà.
- Chỉ đạo chính quyền cấp xã tăng cường tuyên truyền, vận động, hướng
dẫn người dân sử dụng thiết bị thực hiện khai báo y tế điện tử hoặc hồ sơ điện tử
đầy đủ, trước hết ưu tiên kê khai cho người từ 60 tuổi trở lên và người có các
bệnh lý nền, bệnh không lây nhiễm và các bệnh lý khác. Hình thức khai báo trên
thiết bị (điện thoại thông minh, máy tính bảng) thông qua ứng dụng NCOVI tải
từ GooglePlay hoặc App. Trong quá trình khai báo y tế điện tử, nếu có khó
khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ theo số điện thoại 0949760366 để được hướng
dẫn.
- Giao trách nhiệm cho Chủ tịch UBND cấp xã; công an xã, dân quân,
mạng lưới dân số, y tế chịu trách nhiệm triển khai thực hiện; thông báo rộng rãi
số điện thoại của cán bộ y tế, dân số trên địa bàn xã để người dân cung cấp
thông tin về tình hình sức khỏe, đặc biệt là đối với người cao tuổi, người mắc

các bệnh không lây nhiễm. Thực hiện tăng cường dinh dưỡng nâng cao sức khỏe
cho các đối tượng người cao tuổi theo hướng dẫn.
Căn cứ nội dung Văn bản này, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở
Y tế và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

- Như trên;
- TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- V1, V2, CV;
- Lưu: VT, TH (đ/c Chanh), VX.
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Đơn vị ban hành:Bộ Y tế
Chứng thư: Bộ Y tế
Ngày ký: 19/03/2020 10:23:53
Hệ thống VOffice Bộ Y Tế

BAN CHi D~O QUOC GIA PHONG,
CHONG DJCH B~NH VIEM DUONG
HO HAp cAp DO CHUNG MOl eUA
VI RUT CORONA GAY RA

s6:A3~t
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VIv tang cirong phong chong dich Cavid-19
d6i voi nguoi benh, ngiroi cao tuoi
va khai baa y t~ dien ill

Kinh giri: Chu tich

CONG HoA xX HOI CHU NGHiA VI~
Dqc I~p - Tl}' do - Hanh phuc
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Ha N(Ji, ngay)~ thang 03 nam 2020

Uy ban nhan dan cac tinh, thanh ph6 tnrc thuoc Trung uong;
,

-"

I

Hien nay, dich benh Covid-19 tren toan the gioi co dien bien rat ph~c
tap. f)~ chu dong phong ngira cho d6i tUQ'Il~co ng~y co c~o, thuc hien chi d40
cua Thu tuong Chinh phu, Ban Chi dao Quoc gia de nghi Uy ban nhan dan cac
tinh, thanh pho true thuoc Trung irong ~~~ tnrong chi dao, phoi h~ cac
quan lien quan co cac hanh dong cu the nham tang cuong phong chong didh
benh Covid-19 cho ngiroi cao tuoi, nguoi co cac benh Iy va cac d6i tUQ'Ilgdo
nguy co khac, cv th~ nhu sau:
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1. Th6ng ke va I~p danh s~ch, quim l~ ch?t che suc khoe nguai c~o tU9i,
d?c bi~t nguai co cac b~nh ly nen va cac doi tUQ'Ilgco nguy co cao mac b~rlh
khac.
2. KhuySn cao v~ thong bao, cv th~ t6i cac gia dinh co ngu:ai, cao tU9i,
nguai co cac b~nh Iy nen va cac doi tUQ'Ilgco nguy co cao h(;lnche toi da vi~c
ra ngoai, khu VlJCcong c(>ng,,tiSp xuc v6i nguai khac; khi co v~n dS vS sqc
khoe pha~ lien ~~ n~ay v6i y te ~a, phuOng, ?aC,sy gia dinh; trong tru?ng h~
th~t SlJ can thiet, cap Clm m6i den co s6 y te de kham, chua b~nh (het thuoc,
c~n chinh liSu...); Iuon su dVng kh~u trang va sat khu~n tay nSu ra ngoai nha.
3. Cac co s6 y tS thlJ,chi~n vi~~ c~p phat ~hu6c,diSu tri cac b~nh m(;lntit
v6i thai gian dai han cho tat ca cac doi tUQ'Ilg(toi thieu 2 thang).
I!
4. ThlJc hi~n khai bao y tS di~n tu ho?c h6 so di~n tu d~y du, tru6c hSt
Uti tien ke kha! cho nguai tu 60 tu6i tr6 len va nguai co cac b~nh ly ?Sn, b~+
khong lay nhiem ho?c cac b~nh Iy khac. Hinh thuc khai bao tren thiet bi (di~n
tho(;lithong minh, may tinh bang) thong qua ling dVng NCOVI tai tu Google
Play ho?c App Store. Trong qua trinh khai bao y tS di~n tu, nSu co kho khah,
vu6ng m~c dS nghi cac don vi lien h~ s6 di~n tho(;li0949760366.
5. Chu tich Uy ban Nhan dan xa/phuOng; cong an xa, dan quan, m(;lnglu6i
dan s6, y tS chiu trach nhi~m tri~n khai thvc hi~n; thong bao r(>ng rai s6 di~n
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thoai cua can b<)y tS, dan s6 tren dia ban xa dS nguoi d~n cung c~p !h6ng tin

l~

b~r

tinh hinh sire khoe nguoi dan, d~c biet nguoi cao tuoi, nguoi mac cac
khong lay nhiem. Thirc hien dinh duong tang cuong sire khoe cho cac d6i nrong
nguoi cao tuoi theo cac huang dfrn.
Noi nh{in:
- Nhu Kinh giri;
- Thu tuong Chinh phu (d~ baa cao);
- PTTg. Vii Dire Dam (d~ baa cao);
- VP: TV"Dang, VPCP, VPQH;
- Thanh vien BCD QG v~ PCD COVID-19;
- Ban BVCSSKCB TW;
- Cac VI,!,Cue: DP, KCB, HTQT, TT-KT;
- Tinh uy, Thanh uy cac tinh, thanh ph6;
- Sa Y t~ tinh, thanh pho;
- Liru: VT, KCB, CNTT.

Nguyen Thanh Long
Thfr trurrng ThU'(rng trl}'c B() Y t~
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