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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /SYT-NVY 
V/v Tăng cường các biện pháp phòng, 

chống dịch COVID-19.  

           Lai Châu, ngày        tháng  9 năm 2020 

 

Kính gửi:  

- Các bệnh viện tuyến tỉnh; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

- Phòng Y tế,Trung tâm y tế các huyện, thành phố. 

Thực hiện Văn bản số 2013/UBND-TH ngày 18/9/2020 của UBND tỉnh về 

việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch và Văn bản số 2055/UBND-VX 

ngày 23/9/2020 về việc triển khai thực hiện thông báo số 337/TB-VPCP kết luận 

của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19. 

Hiện nay tại tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) liên tục phát hiện ca bệnh Covid-

19 xâm nhập và đã có các động thái phong tỏa, khởi động tình trạng phòng, chống 

dịch thời chiến trên phạm vi toàn tỉnh. Tình hình trên sẽ có tác động đến tỉnh Lai 

Châu, đặc biệt là các xã dọc biên giới. Sở Y tế yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thực 

hiện một số nhiệm vụ sau: 

1. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 

- Luôn đặt trong tình trạng chủ động và sẵn sàng ứng phó khi có tình huống 

xảy ra. Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện công tác phân luồng, sàng lọc …, 

yêu cầu và hướng dẫn người bệnh và người nhà người bệnh sử dụng phần mềm 

truy vết (Bluezone, NCOVI …). 

- Tiếp tục cập nhật, phổ biến phác đồ điều trị, các biện pháp phòng chống 

dịch trong tình hình mới. Rà soát, bổ sung danh mục trang thiết bị, vật tư tiêu hao 

và thuốc thiết yếu theo quy định tại Quyết định 941/QĐ-BYT ngày 17/3/2020 và 

3952/QĐ-BYT ngày 14/9/2020 của Bộ Y tế. 

- Tăng cường giám sát các bệnh truyền nhiễm khác song song với việc giám 

sát phát hiện dịch bệnh Covid-19. 

- Tích cực tuyên truyền trong cơ sở y tế thông điệp 5K (Khẩu trang-Khử 

khuẩn-Khoảng cách-Không tụ tập đông người-Khai báo y tế) và các biện pháp 

phòng chống dịch tại cơ sở y tế. 

2. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh: 

- Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-

19 tại cộng đồng. Chỉ đạo các đơn vị tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, 

chống dịch bệnh, ngăn chặn, kiểm soát triệt để, không để ca bệnh xâm nhập từ 

ngoài vào địa bàn. 

- Phối hợp kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh tại các cơ sở cách ly 

tập trung, cơ sở cách ly tại khách sạn/nơi lưu trú. Giám sát, lấy mẫu và thực hiện 

xét nghiệm đối với người nhập cảnh theo đúng quy trình tại Quyết định số 



 
 

4995/QĐ-BYT ngày 20/9/2020 của Bộ Y tế về hướng dẫn tạm thời giám sát người 

nhập cảnh vào Việt Nam. Chú trọng giám sát, xét nghiệm các trường hợp nhập 

cảnh trái phép qua biên giới.  

- Chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác lấy mẫu, xét nghiệm cho các đối 

tượng theo quy định. Tiếp tục rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực đề 

nghị Bộ Y tế công nhận cơ sở đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định virus SAR-

COV-2. Tham mưu Sở Y tế ban hành Kế hoạch và tổ chức thực hiện Quyết định 

số 4042/QĐ-BYT ngày 21/9/2020 của Bộ Y tế về việc phê duyệt kế hoạch xét 

nghiệm phát hiện nhiễm SAR-CoV-2 trong giai đoạn dịch Covid-19. 

- Tăng cường thực hiện công tác kiểm dịch y tế biên giới đối với người 

nhập cảnh và hàng hóa xuất nhập cảnh theo đúng quy định. 

3. Phòng y tế phối hợp Trung tâm y tế các huyện, thành phố tham mưu 

UBND huyện, thành phố: 

- Tăng cường và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ tự quản phòng 

chống dịch Covid-19 trên địa bàn (đặc biệt là các huyện giáp biên giới). Đảm bảo 

phát hiện nhanh, xử lý kịp thời những đối tượng nhập cảnh trái phép, người lạ đến 

địa bàn. Quản lý chặt chẽ sự di dịch nhân khẩu để kịp thời xử lý theo quy định.  

- Xử lý nghiêm những trường hợp nhập cảnh trái phép, những đối tượng 

chống đối không hợp tác thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định 

tại Văn bản số 2012/UBND-TH của UBND tỉnh ngày 18/9/2020 về việc triển khai 

một số giải pháp nhằm xử lý các hành vi vi phạm trong công tác phòng chống dịch 

bệnh Covid-19. 

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng chống 

dịch Covid-19 tại các cơ sở cách ly tập trung tại khách sạn/nơi lưu trú, các công 

trường, công trình, xí nghiệp, nơi tập trung đông người. 

- Tích cực tuyên truyền đến cộng đồng dân cư thông điệp 5K (Khẩu trang-

Khử khuẩn-Khoảng cách-Không tụ tập đông người-Khai báo y tế). Vận động, 

hướng dẫn người dân sử dụng phần mềm truy vết (Bluezone, NCOVI …) và thực 

hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. 

Sở Y tế yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện khẩn 

trương, nghiêm túc các nội dung trên./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT.UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Trưởng Ban, các Phó Trưởng Ban chỉ đạo 

phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh (để báo cáo); 

- Các thành viên BCĐ (để phối hợp); 

- UBND các huyện, thành phố (để phối hợp chỉ đạo); 

- Các phòng chức năng Sở Y tế; 

- Trang TTĐT Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Đối 
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