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Lai Châu, ngày 18 tháng 9 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tăng cường các biện pháp phòng,
chống dịch Covid-19

Kính gửi:

- Các sở: Ngoại vụ, Công Thương, Y tế,
Giao thông Vận tải;
- Công an tỉnh;
- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh;
- Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng;
- UBND các huyện, thành phố.

UBND tỉnh nhận được Công điện CMHCD160 ngày 15/9/2020 của Tổng
Lãnh sự quán Việt Nam tại Côn Minh thông báo:
Từ đầu tháng 9/2020, tỉnh Vân Nam liên tục phát hiện các ca nhiễm bệnh
Covid-19 xâm nhập vào thành phố Thụy Lệ, tỉnh Vân Nam từ Myanmar trong
đó các ngày 12-13/9 đã phát hiện thêm 03 trường hợp nhiễm bệnh người
Myanmar, có độ tuổi từ 16-25 tuổi.
Trước tình hình trên, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh Vân Nam đã
thực hiện một số biện pháp nhằm ngăn chặn, kiểm soát dịch: Khởi động tình
trạng phòng, chống dịch thời chiến tại toàn bộ 08 châu (thành phố), 25 huyện
(thị) biên giới trong đó có Châu Hồng Hà giáp Việt Nam; phong tỏa thành phố
Thụy Lệ (giáp Mianmar) trong 01 tuần kể từ 22h ngày 14/9/2020; các lực lượng
tại biên giới tăng cường các biện pháp kiểm dịch, phòng, chống xuất, nhập cảnh
trái phép, nghiêm trị các đối tượng tổ chức, giúp đỡ những người xuất, nhập
cảnh trái phép.
Hiện tại, tình trạng ách tắc, tồn đọng hàng hóa tại các cửa khẩu biên giới
trên bộ giữa tỉnh Vân Nam với Myanmar và Lào khá nghiêm trọng. Do vậy một
phần hàng hóa trong số này buộc phải chuyển qua các cửa khẩu với Việt Nam.
Phía Vân Nam đã đóng cửa toàn bộ các cửa khẩu phụ, thắt chặt kiểm soát các
đường qua lại, chỉ cho phép hàng hóa xuất, nhập khẩu chính ngạch qua các cửa
khẩu quốc tế với hai nước Myanmar và Lào.
Tình hình trên dự báo sẽ có những tác động nhất định đến các tỉnh có
đường biên giới giáp với tỉnh Vân Nam, trong đó có tỉnh Lai Châu. Nhằm chủ
động ứng phó, ngăn chặn, kiểm soát dịch bệnh Covid-19, UBND tỉnh yêu cầu
các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao triển
khai một số nhiệm vụ sau:
1. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh:

Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới nhằm ngăn chặn tình trạng
xuất, nhập cảnh trái phép, chú trọng kiểm soát chặt chẽ các trường hợp nhập
cảnh trái phép qua đường mòn, lối mở tại các khu vực biên giới…
Kiểm tra nghiêm ngặt các cơ sở lưu trú, các khu vực có người nước ngoài.
Có biện pháp xử lý nghiêm khắc các trường hợp nhập cảnh trái phép, các cá
nhân, tổ chức, đường dây, cơ sở lưu trú đưa người hoặc tiếp nhận các trường
hợp nhập cảnh trái phép vào địa bàn theo quy định của pháp luật.
2. Sở Y tế: Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống
dịch bệnh, ngăn chặn, kiểm soát triệt để, không để xảy ra tình trạng ca bệnh xâm
nhập từ ngoài vào địa bàn.
3. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý khu kinh tế cửa
khẩu Ma Lù Thàng: Chủ động nắm thông tin về các chính sách điều tiết hàng
hóa qua cửa khẩu của tỉnh Vân Nam, kịp thời cung cấp thông tin cho doanh
nghiệp. Tích cực điều phối hàng hóa qua cửa khẩu trên cơ sở đảm bảo các yêu
cầu về kiểm dịch y tế
4. Sở Giao thông Vận tải phối hợp với Sở Y tế, Ban Quản lý khu kinh tế
cửa khẩu Ma Lù Thàng: Tăng cường công tác quản lý và kiểm dịch đối với
phương tiện và người tham gia vận chuyển hàng hóa qua biên giới nhằm ngăn
chặn dịch, bệnh lây lan.
5. Sở Ngoại vụ: Tiếp tục duy trì cơ chế trao đổi thông tin về phòng, chống
dịch bệnh đã được thiết lập với Ban Ngoại vụ Châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam,
Trung Quốc. Thông qua kênh ngoại vụ, chủ động nắm thông tin liên quan đến
tình hình dịch bệnh, các biện pháp ứng phó, các chính sách mới của tỉnh Vân
Nam để tham mưu kịp thời cho Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh.
6. UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, khuyến
cáo người dân không xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc, thường xuyên cung
cấp thông tin để Nhân dân nắm được tình hình, các chính sách mới của Trung
Quốc trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19.
Căn cứ nội dung Công văn, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị;
Chủ tịch UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
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