
UBND TỈNH LAI CHÂU 

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG 

CHỐNG DỊCH COVID-19 

 

Số:         /CV-BCĐ 
V/v: chủ động phòng, chống dịch 

bệnh COVID-19 xâm nhập vào địa 

bàn tỉnh. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lai Châu, ngày        tháng 8 năm 2020 

 Kính gửi:  

- Các sở, ngành: Công an, Y tế, Lao động Thương 

binh & Xã hội, Bộ CHQS tỉnh, Bộ CHBĐ Biên 

phòng tỉnh; 

- Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu ma Lù Thàng 

- UBND các huyện, thành phố. 

 Trước diễn biến hết sức phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế 

giới và tại Việt Nam, nguy cơ dịch bệnh xâm nhập từ các cửa khẩu là rất lớn. Thực tế 

đã phát hiện nhiều trường hợp mắc bệnh xâm nhập từ các quốc gia đang có dịch. 

Thực hiện Công văn số 655/DP-DT, ngày 29 tháng 7 năm 2020 của Cục Y tế 

dự phòng. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 đề nghị các Sở, ngành và đơn 

vị liên quan chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:  

 1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các hoạt động kiểm dịch y tế đối với các 

trường hợp nhập cảnh theo hướng dẫn củaTrung ương, của tỉnh; kịp thời phát hiện 

các trường hợp có dấu hiệu bệnh, chuyển cách ly tại các cơ sở y tế để sàng lọc, 

quản lý kịp thời. 

 2. Phối hợp với các lực lượng chuyên ngành tại cửa khẩu rà soát, phân loại, 

tổ chức cách ly phù hợp các đối tượng theo quy định. 

Đối với các chuyên gia nhập người nước ngoài nhập cảnh vào làm việc tại 

địa bàn: thực hiện nghiêm túc theo chỉ đạo của tỉnh.  

 3. Thực hiện nghiêm túc việc quản lý người điều khiển phương tiện vận tải 

qua biên giới, thực hiện xử lý y tế đối với phương tiện vận tải hàng hóa theo quy 

định, đặc biệt đối với các phương tiện vận tải, hàng hóa về từ các quốc gia, vùng 

lãnh thổ đang có dịch theo Quyết định số 2553/QĐ-BYT, ngày 18/6/2020 của Bộ Y 

tế về việc “Ban hành hướng dẫn tạm thời công tác kiểm dịch y tế phòng chống lây 

nhiễm COVID-19 đối với phương tiện và người điều kiển phương tiện vận chuyển 

hàng hóa tại các cửa khẩu đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường hàng không”; 

Công văn số 1248/UBND-KTN về việc “Thực hiện công tác kiểm dịch y tế chống 

lây nhiễm COVID-19 trong hoat động xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa qua 

biên giới”. Thực hiện khử khuẩn phương tiện, hàng hóa theo quy định, sử dụng hóa 

chất phun khử khuẩn theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất. 



 4. Nghiêm túc thực hiện việc thông tin, báo cáo hoạt động kiểm dịch y tế 

theo đúng quy định. 

 Căn cứ nội dung văn bản, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh đề 

nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT. UBND tỉnh; 

- Trưởng ban, các Phó trưởng ban       (để báo cáo) 

chỉ đạo PCD Covid-19 tỉnh; 

- Các thành viên Ban chỉ đạo; 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- Lưu: VT, BCĐ. 

KT.TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO 
 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

Nguyễn Văn Đối 
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