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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 thực hiện phòng chống Covid-19 

đối với công dân ở nước ngoài về 

nước giai đoạn Quý I năm 2021 

Lai Châu, ngày           tháng 01 năm 2021 

 

   Kính gửi: 

 

 

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 

 

          Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 208/VPCP-

QHQT ngày 09/01/2021 về việc thực hiện chuyến bay đưa công dân Việt Nam ở 

nước ngoài về nước giai đoạn Quý I năm 2021 (sao gửi kèm theo); Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan tiếp tục thực hiện nghiêm 

chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 08/01/2021 của 

Chủ tịch UBND tỉnh và tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:  

 1. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, UBND các huyện thành phố và Sở Y tế sẵn 

sàng phương án, chuẩn bị kỹ lưỡng các cơ sở cách ly để thực hiện cách ly công 

dân của tỉnh nhập cảnh. Thời hạn, quy trình cách ly phải được rà soát, đảm bảo 

tuyệt đối an toàn, đúng quy định. 

 2. Sở Y tế, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các ngành chức 

năng thực hiện nghiêm ngặt việc tiếp nhận, bàn giao, vận chuyển, theo dõi, giám 

sát y tế đối với người đã hết hạn cách ly tập trung, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy 

định (khi bàn giao phải đầy đủ điều kiện, giấy tờ, kết quả xét nghiệm...). Thành 

lập các đoàn kiểm tra, giám sát tại các cơ sở cách ly (ngoài các khu do Quân đội 

quản lý), đặc biệt là khu cách ly tại khách sạn, cơ sở lưu trú, tại hộ gia đình, đảm 

bảo tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về phòng chống dịch. Xử lý nghiêm các 

tổ chức, cá nhân vi phạm. Các trường hợp nhập cảnh theo diện cách ly ngắn 

ngày đều phải thực hiện cách ly tập trung 14 ngày, trừ các trường hợp đặc biệt 

do Bộ Ngoại giao quyết định. 

 3. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Ban Quản lý Khu 

kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng, các huyện, thành phố tiếp tục tăng cường quản 

lý xuất nhập cảnh trên tuyến biên giới; chỉ đạo chính quyền cơ sở tăng cường 

tuyên truyền, vận động các gia đình có người thân đang ở nước ngoài muốn về 

nước tuyệt đối không nhập cảnh trái phép. Các trường hợp về nước bằng đường 

bộ có hoàn cảnh thực sự khó khăn, giao Sở Tài chính, trên cơ sở tổng hợp, đề 

xuất của các cơ quan, đơn vị liên quan, tham mưu UBND tỉnh xem xét việc hỗ 

trợ kinh phí cách ly theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.   

 4. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí đẩy mạnh 

công tác thông tin, tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch, đảm bảo 
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thông tin kịp thời, chính xác tình hình dịch bệnh, tránh gây xáo trộn dư luận, 

hoang mang trong nhân dân, ảnh hưởng tiêu cực tới sự phát triển kinh tế - xã hội 

của tỉnh.  

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

các sở, ban, ngành, địa phương liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Tỉnh ủy; (để b/c) 

- UBND tỉnh: U; 

- Thành viên BCĐ Covid-19 tỉnh; 

- VPUBND tỉnh: V, C, CB; 

- Lưu: VT, VX2. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Tống Thanh Hải 
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