
UỶ BÂN NHÂN DÂN  

TỈNH LAI CHÂU 

Số:         /UBND-VX 

V/v mở rộng đối tượng khai báo  

y tế điện tử phục vụ phòng,  

chống dịch Covid-19 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

         Lai Châu, ngày       tháng   năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 

  

 Thực hiện Công văn số 4261/BYT-DP ngày 25/5/2021 của Bộ Y tế về việc mở 

rộng đối tượng khai báo y tế điện tử phục vụ phòng, chống dịch Covid-19. Để phục 

vụ hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19; Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh yêu cầu 

các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: 

 1. Tổ chức thực hiện nghiêm việc khai báo y tế đối với tất cả những người 

nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh Việt Nam; những người đang trong ổ dịch; những 

người cách ly tập trung; những người đi qua vùng dịch và/hoặc đi từ vùng dịch 

trở về; những công nhân làm việc trong các nhà máy, khu công nghiệp tại các 

tỉnh có dịch và các tỉnh lân cận; những người đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

những người đi tàu bay, tàu hỏa, tàu thủy, xe buýt tuyến đường dài (nếu có).  

 2. Tổ chức phát động phong trào, kêu gọi mọi người hưởng ứng, tự nguyện 

khai báo y tế toàn dân, theo dõi tình hình sức khỏe, khi có biểu hiện ho , sốt phải 

thông báo cho chính quyền địa phương, liên hệ ngay với cơ quan y tế để được 

kiểm tra, xét nghiệm. 

 3. Các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, 

giám sát xử lý nghiêm các trường hợp thuộc diện bắt buộc phải khai báo y tế nhưng 

cố tình vi phạm theo quy định tại Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của 

Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.  

 4. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn 

các địa phương, đơn vị, tổ chức, cá nhân lựa chọn hình thức, phần mềm khai báo y 

tế phù hợp từng nhóm đối tượng (kê khai bắt buộc, kê khai tự nguyện), đảm bảo 

hiệu quả trong phòng, chống dịch, đúng với chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. 

 Căn cứ nội dung văn bản này. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các 

sở, ngành, địa  phương liên quan nghiêm túc thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT: Tỉnh ủy; (B/c) 

- UBND tỉnh: U;  

- VP UBND tỉnh: V, C, CB, HC; 

- Lưu: VT, VX1. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Tống Thanh Hải 
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