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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 tổ chức hoạt động của các cơ  

sở cách ly y tế tập trung phòng  

chống dịch Covid-19 

 

    Lai Châu, ngày           tháng 7 năm 2020 

Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 

Trong thời gian qua, dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh tiếp tục được kiểm soát 

tốt, trong hơn 3 tháng tỉnh Lai Châu không ghi nhận ca bệnh lây nhiễm trong cộng 

đồng. Tuy nhiên, trên thế giới dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, nguy cơ lây 

nhiễm dịch bệnh từ bên ngoài vào trong nước và địa bàn tỉnh là rất cao, đòi hỏi 

các cấp, các ngành cần nêu cao tinh thần cảnh giác, tiếp tục duy trì các biện pháp 

phòng chống dịch chủ động, không được chủ quan, lơ là.  

Trên cơ sở đề nghị của Sở Y tế tại Báo cáo số 258/BC-SYT ngày 16/6/2020 

về đánh giá thực trạng hoạt động của cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn huyện, 

thành phố, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Đối với các cơ sở cách ly y tế tập trung của tỉnh (Do Bộ Chỉ huy Quân 

sự tỉnh quản lý) 

- Tiếp tục duy trì hoạt động tại 03 cơ sở cách ly tập trung của tỉnh.  

- Giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng vận 

hành hoạt động của 03 cơ sở cách ly một cách linh hoạt, hợp lý với thực tế số lượng 

đối tượng cách ly theo quy mô của từng cơ sở, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả; tuân 

thủ nghiêm ngặt quy trình cách ly theo quy định. Phối hợp với Sở Y tế và UBND 

các huyện, thành phố điều tiết hoạt động tại các cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn 

tỉnh trong trường hợp cần thiết, phù hợp với diễn biến tình hình dịch và số lượng, 

nhu cầu cách ly tại các địa phương. 

2. Đối với các cơ sở cách ly y tế tập trung tại các huyện, thành phố 

- Giao Sở Y tế thường xuyên cập nhật, dự báo tình hình dịch, kịp thời thông 

tin, chia sẻ với các địa phương, đơn vị để có phương án đảm bảo các cơ sở cách ly 

phòng chống dịch hiệu quả.  

- UBND các huyện, thành phố trên cơ sở diễn biến tình hình dịch, số công dân 

của địa phương đang lao động, học tập tại Trung Quốc, các nước khác có nhu cầu 

về nước và số lượng thực tế đối tượng cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung do địa 

phương quản lý, chỉ đạo vận hành chủ động, phù hợp với tình hình thực tiễn tại mỗi 

thời điểm. Trước mắt, nếu hiện tại không có nhu cầu, phối hợp với Sở Y tế rà soát, 

tham mưu, đề xuất UBND tỉnh giải thể cơ sở cách ly do tỉnh thành lập; đồng thời 

nghiên cứu, xem xét tạm dừng hoạt động hoặc tạm thời giải thể cơ sở cách ly tập 

trung do huyện thành lập khi thấy cần thiết để trả lại công năng sử dụng cho các cơ 

sở được sử dụng làm cơ sở cách ly; chủ động phương án sẵn sàng hoạt động trở lại 
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khi có nhu cầu thuộc thẩm quyền quyết định của địa phương, đảm bảo mục tiêu vừa 

phát triển kinh tế xã hội vừa chống, chống dịch Covid-19 hiệu quả. 

 Căn cứ nội dung Văn bản này, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các 

sở, ngành liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT. Tỉnh uỷ, TT. HĐND tỉnh; (để b/c)               

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- VPUBND: V, C, CB; 

- Lưu: VT, VX2. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Tống Thanh Hải 
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