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Số:          /SYT-NVY 
V/v triển khai thực hiện Văn bản 

số 1445 và 1447/UBND-VX của 

UBND tỉnh về phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19  

                Lai Châu, ngày       tháng 5 năm 2021 

  

                       Kính gửi:  

 

 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

- TTYT các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Văn bản số 1445/UBND-VX của UBND tỉnh Lai Châu về thực 

hiện thực hiện Thông báo số 121/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ về 

phòng, chống dịch Covid-19; Văn bản số 1447/UBND-VX ngày 27/5/2021 của 

UBND tỉnh Lai Châu về việc mở rộng đối tượng khai báo y tế điện tử phục vụ 

phòng, chống dịch Covid-19. Để tiếp tục duy trì, triển khai thực hiện quyết liệt các 

biện pháp phòng chống dịch bệnh CIVID-19 trên địa bàn tỉnh. Sở Y tế yêu cầu 

người đứng đầu các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm các nội dung sau đây: 

1. Tiếp tục nêu cao tinh thần, trách nhiệm của tập thể và cá nhân nhất là 

người đứng đầu đơn vị tập trung quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống 

dịch  hiệu quả hơn nữa theo các Văn bản và hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương, 

của tỉnh và Sở Y tế. Thường xuyên và kịp thời đúc rút kinh nghiệm, điều chỉnh để 

nhanh chóng thích ứng với diễn biến mới của dịch bệnh bằng các nhiệm vụ, giải 

pháp cụ thể phù hợp, hiệu quả với tinh thần “chống dịch như chống giặc” với quyết 

tâm cao hơn nữa, nỗ lực lớn hơn nữa, quyết liệt hơn nữa, đáp ứng yêu cầu phòng 

chống dịch góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.  

2. Phối hợp với các đơn vị có liên quan trên địa bàn tăng cường kiểm tra, 

giám sát, kiểm soát chặt chẽ để phát hiện sớm, thần tốc điều tra truy vết các 

trường hợp nghi mắc; người tiếp xúc ca bệnh, các trường hợp có yếu tố dịch tễ, 

người đi và về từ các vùng dịch tại; quản lý chặt chẽ người ngước ngoài nhập 

cảnh vào làm việc trên địa bàn. Theo dõi, kiểm soát sát diễn biến tình hình dịch tại 

địa phương, khi có tình huống dịch bệnh khẩn cấp phát sinh chủ động tham mưu 

UBND huyện, thành phố và Sở Y tế các biện pháp cách ly, phong tỏa, dập dịch 

hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tễ tại địa phương theo Chỉ thị số 15/CT-TTg, 

Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

3. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, trung tâm y tế các huyên/thành phố 

chủ động, khẩn trương xây dựng kế hoạch và triển khai triển khai thực hiện công 

tác tiêm phòng vắc xin Covid-19 theo nội dung tại Quyết định số 2499/QĐ-BYT, 

ngày 20/5/2021 của Bộ Y tế, đảm bảo việc tiêm phòng được khoa học, hiệu quả, 

đúng đối tượng, thứ tự ưu tiên; tuyệt đối an toàn, không để lãng phí nguồn vắc xin. 

Chỉ đạo bộ phận thuộc thẩm quyền quản lý phối hợp với các lực lượng liên quan 



 
 

thực hiện nghiêm việc kiểm soát khai báo y tế đối với tất cả những người nhập 

cảnh, xuất cảnh tại các cửa khẩu, đường mòn, lối mở trên địa bàn tỉnh.   

4. Đối với người dân của tỉnh Lai Châu hiên nay đang ở 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) khi trở về địa 

phương bắt buộc phải khai báo y tế để được tư vấn sức khỏe và thực hiện các biện 

pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo đúng quy định. 

5. Tham mưu cho UBND các huyện, thành phố căn cứ vào tình hình thực tế 

tại địa phương lựa chon hình thực phù hợp tổ chức phát động phong trào, kêu gọi 

mọi người dân hưởng ứng, tự nguyện thực hiện khai báo y tế toàn dân; tuyên 

truyền hướng dẫn cho người dân khai báo tại các cơ sở y tế hoặc khai báo y tế điện 

tử có thể thực hiện tại một trong các ứng dụng sau: Khai báo y tế điện tử trên trang 

https://tokhaiyte.vn của Bộ Y tế; hoặc tại địa chỉ http://truyvet.laichau.gov.vn 

hoặc ứng dụng Bluezone, NCOVI… Các cơ sở y tế tăng cường sử dụng, tích cực 

nhập liệu trực tiếp, truy xuất thông tin người có yếu tố dịch tễ trên phần mềm 

truyvet.laichau.gov.vn  để đảm bảo công tác báo cáo thống kê nhanh, chính xác. 

6. Phối hợp với các đơn vị có liên quan trên địa bàn rà soát thống kê toàn bộ 

công dân trên địa bàn quản lý hiện đang lao động, làm việc tại các địa phương khác 

trong cả nước đặc biệt là tại tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh để theo dõi, quản lý chặt 

chẽ khi công dân trở về địa phương phải khai báo y tế để được quản lý, tư vấn sức 

khỏe và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh; đề xuất với cấp có thẩm 

quyền 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. 

Nhận được văn bản này Sở Y tế yêu cầu giám đốc, người phụ trách các 

đơn vị khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (B/c); 

- UBND các huyện, thành phố 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng chức năng sở; 

- Công TTDT sở; 

- Lưu: VT, NVY. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Bùi Tiến Thanh 

 

https://tokhaiyte.vn/
http://truyvet.laichau.gov.vn/
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