
 

 

UBND TỈNH LAI CHÂU 

TRUNG TÂM CHỈ HUY 

PCD COVID-19 

Số:          /CV-TTCH 

V/v tạm dừng áp dụng khai báo y tế 

tại cửa khẩu đối với COVID-19 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Lai Châu, ngày      tháng 4 năm 2022 

   Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 

Thực hiện Nghị định số 89/2018/NĐ-CP ngày 25/6/2018 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm 

về kiểm dịch y tế biên giới; Văn bản số 2118/BYT-DP ngày 26/4/2022 của Bộ Y 

tế về việc tạm dừng áp dụng khai báo y tế tại cửa khẩu đối với COVID-19. 

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 tại các địa bàn trên cả nước trong đó 

có tỉnh Lai Châu cơ bản đã được kiểm soát tốt, dịch bệnh đã có xu hướng giảm cả 

số mắc và tử vong với tỷ lệ bao phủ vắc xin phòng COVID-19 cao. Trung tâm chỉ 

huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương chỉ đạo 

thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tạm dừng việc áp dụng khai báo y tế với COVID-19 tại cửa khẩu Ma 

Lù Thàng huyện Phong Thổ đối với người nhập cảnh kể từ 00h00 phút ngày 

27/4/2022. 

2. Tiếp tục duy trì giám sát hành khách nhập cảnh tại cửa khẩu theo quy định 

tại Nghị định số 89/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới. 

3. Chủ động cập nhật các tài liệu truyền thông, khuyến cáo phòng, chống 

dịch COVID-19 phù hợp với tình hình hiện nay và chủ động đưa tin kịp thời. 

Nhận được Văn bản này yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai thực 

hiện nghiêm túc./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ Y tế (b/c); 

- Trưởng Ban, các Phó Trưởng Ban chỉ đạo 

phòng chống dịch COVID-19 tỉnh (b/c); 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Các thành viên Ban chỉ đạo PCD tỉnh; 

- TTCH PCD COVID-19 tỉnh; 

- BCĐ PCD các huyện, thành phố; 

- Cổng TTĐT tỉnh; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế; 

- Trang TTĐT Sở Y tế; 

- Lưu: VT, TTCH. 

KT. CHỈ HUY TRƯỞNG 

PHÓ CHỈ HUY TRƯỞNG  

 

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

Bùi Tiến Thanh 
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