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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 Công điện 838/CĐ-BYT, 

Công văn số 4351/BYT-MT của Bộ Y tế 

về phòng, chống dịch Covid-19 

Lai Châu, ngày          tháng 6 năm 2021 

 

Kính gửi  

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể,  

  cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 

 Thực hiện các văn bản của Bộ Y tế: Công điện số 838/CĐ-BYT ngày 

07/6/2021 về việc không tụ tập xem bóng đá trong phòng, chống dịch Covid-19; 

Công văn số 4351/BYT-MT ngày 28/5/2021 về việc tăng cường phòng, chống 

dịch Covid-19 trong vận chuyển hàng hóa (gửi kèm theo). Để chủ động phòng, 

chống dịch Covid-19, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương, 

cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

 1. Thực hiện nghiêm việc không tụ tập đông người theo các chỉ đạo của 

tỉnh. Không tập trung đông người để xem các trận thi đấu bóng đá của đội tuyển 

Việt Nam và các trận thi đấu thể thao khác; không được tiếp xúc giữa những 

người đang được cách ly trong các khu cách ly tập trung, cách ly tại nhà, nơi lưu 

trú; bệnh nhân và những người chăm sóc trong các cơ sở khám, chữa bệnh, 

người có yếu tố nguy cơ,…để phòng, tránh nguy cơ lây nhiễm chéo Covid-19 có 

thể xảy ra. 

 2. Tăng cường công tác tuyên truyền để người dân thực hiện nghiêm biện 

pháp 5K (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo 

y tế) trong phòng, chống dịch Covid-19. 

   3. Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị liên 

quan chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp vận tải, các tổ chức, cá nhân tham gia 

hoạt động vận tải hàng hóa thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 

trong vận chuyển hàng hóa, đảm bảo theo đúng chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. 

   4. Sở Y tế hướng dẫn, thực hiện xét nghiệm bằng tets nhanh kháng nguyên 

SARS-COV-2 cho người điều khiển phương tiện vận chuyển đến, đi ra từ khu vực 

phong tỏa hoặc khu vực ổ dịch theo chỉ đạo của Bộ Y tế. 

   5. Các Sở, Ngành: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 

Giao thông vận tải, Y tế; UBND các huyện, thành phố thực hiện các giải pháp tạo 

điều kiện thuận lợi lưu thông hàng hóa, nông sản trong điều kiện phòng, chống dịch 

Covid-19, đảm bảo thực hiện “mục tiêu kép”. 

   6. Các sở, ngành, địa phương tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc 

thực hiện không tập trung đông người; phòng, chống dịch Covid-19 trong vận 

chuyển hàng hóa; các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở cách 
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ly, các cơ sở khám, chữa bệnh và tại cộng đồng,…; xử lý nghiêm các trường hợp 

vi phạm theo quy định. 

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

các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan triển khai thực hiện./.  

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT. Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; (B/c) 

- UBND tỉnh: U; 

- Các thành viên BCĐ tỉnh; 

- Hiệp hội DN tỉnh; 

- VPUBND tỉnh: V, C, CB, HC; 

- Lưu: VT, VX1. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Tống Thanh Hải 
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