
 

 

 

 

UBND TỈNH LAI CHÂU 

SỞ Y TẾ 

Số:       /SYT-NVY 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                    Lai Châu, ngày       tháng 6 năm 2021 

V/v triển khai thực hiện Thông 

báo số 72/TB-UBND của UBND 

tỉnh về công tác phòng chống 

dịch bệnh COVID-19 

                      

Thực hiện Thông báo số 72/TB-UBND ngày 18/6/2021 của UBND tỉnh 

Lai Châu về Kết luận của đồng chí Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực  

UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh tại cuộc họp trực 

tuyến toàn tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

Trước những diễn biến hết sức phức tạp của dịch bệnh COVID-19 tại 

nhiều tỉnh, thành phố trong nước, nguy cơ lây lan dịch bệnh ra các địa phương 

khác là đặc biệt rất cao. Trong thời gian qua cán bộ công chức, viên chức và 

người lao động trong toàn Ngành Y tế Lai Châu đã có nhiều lỗ lực phấn đấu thể 

hiện rõ vai trò trách nhiệm là lực lượng lòng cốt trong công tác phòng chống 

dịch bệnh góp phần kiểm soát và không để dịch bệnh xâm nhập và lây lan trên 

địa bàn tỉnh. Tuy nhiên trước những diễn biến phức tạp và khó lường của tình 

hình dịch bệnh COVID-19 tại nhiều địa phương trong nước nguy cơ dịch bệnh 

có thể xâm nhập vào địa bàn tỉnh là rất cao. Sở Y tế yêu cầu các đơn vị nghiêm 

túc tổ chức triển khai thực hiện các nội dung sau:  

1. Tiếp tục nâng cao mức độ cảnh báo, đẩy mạnh triển khai quyết liệt và 

hiệu quả các biện pháp phòng dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn quản lý theo 

các Văn bản và hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và Sở Y tế tuyệt 

đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác. 

2. Tiếp tục thực hiện linh hoạt, hiệu quả, chủ động giám sát chặt chẽ, phát 

hiện sớm các trường hợp mắc, nghi mắc; người tiếp xúc, các trường hợp có yếu 

tố dịch tễ, người đi và về từ các vùng dịch thần tốc điều tra, truy vết, đảm bảo 

không để bỏ sót người có yếu tố dịch tễ, người đi và về từ vùng dịch tiến hành 

lấy mẫu xét nghiệm và thực hiện áp dụng các biện pháp cách ly y tế theo đúng 

quy định; phấn đấu không để dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn tỉnh.  

3. Thực hiện nghiêm các biện pháp kiểm soát lây nhiễm COVID-19 trong 

các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Duy trì nghiêm việc đo thân nhiệt, sàng lọc, phân 

luồng, tầm soát các triệu chứng viêm đường hô hấp; sát khuẩn tay, đeo khẩu trang 

đối với người bệnh và người nhà bệnh nhân tại các cơ sở khám chữa bệnh. Thực 

Kính gửi:   

- Các bệnh viện tuyến tỉnh; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

- Trung tâm y tế các huyện, thành phố.  



 

 

 

 

hiện nghiêm ngặt quy trình khám chữa bệnh, đề cao cảnh giác trước tất cả các yếu 

tố nguy cơ, không để dịch xâm nhập, lây nhiễm tại cơ sở khám chữa bệnh.  

4. Tăng cường chủ động kiểm tra giám sát, lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc 

SARS-CoV-2 cho các trường hợp nghi ngờ, các trường hợp có biểu hiện ho, sốt; 

người có nguy cơ các tại cơ sở y tế, cơ sở sản xuất kinh doanh và cộng đồng bằng 

phương pháp gộp mẫu. 

5. Các đơn vị chuẩn bị đảm bảo và dự phòng sẵn sàng về nhân lực, cơ sở 

vật chất, trang thiết bị, vật tư, hóa chất,... để kịp thời ứng phó và xử trí tốt các 

tình huống khẩn cấp xảy ra theo phương châm 4 tại chỗ.  

6. Phối hợp với các đơn vị có liên quan trên địa bàn tăng cường công tác 

truyền thông tới cơ quan đơn vị và người dân: 

 - Không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, tích cực tự giác thực hiện nghiêm 

quy định 5K (đeo khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập và khai báo y 

tế); không tổ chức các hoạt động tập trung đông người không cần thiết, trường hợp 

tổ chức phải đảm bảo an toàn phòng, chống dịch và phải có sự theo dõi, quản lý, 

giám sát của cơ quan y tế và các cơ quan chức năng. 

- Tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn 

tích cực hưởng ứng Lời kêu gọi “Toàn dân đoàn kết tham gia ủng hộ phòng, 

chống dịch Covid-19” và Quỹ vắc xin phòng dịch Covid-19.  

- Tuyên truyền về sự cần thiết phải tiêm vắc xin phòng bệnh COVID-19, 

việc tổ chức thực hiện tiêm vắc xin là theo thứ tự ưu tiên tại Nghị quyết số 

21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ, trước hết là ưu tiên cho các lực 

lượng tuyến đầu tham gia chống dịch (Người làm việc trong cơ sở y tế, Ban Chỉ 

đạo phòng chống dịch COVID-19, người làm việc trong khu cách ly, người làm 

nhiệm vụ điều tra truy vết, kiểm dịch y tế, cán bộ tại các chốt kiểm soát dịch 

bệnh phóng viên, đội tự quản, tình nguyện viên tham gia phòng chống dịch… 

các đối tượng còn lại sẽ được tiêm phòng theo thứ tự ưu tiên khi có đủ nguồn 

vắc xin theo quy định). Việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 luôn đảm bảo công 

bằng, công khai, minh bạch về đối tượng tiêm, để tạo sự tin tưởng và hợp tác 

của lực lượng tuyến đầu, người dân trong quá trình triển khai tiêm chủng.  

7. Trung tâm Kiểm sóa bệnh tật tỉnh Phối hợp với các đơn vị liên quan 

chuẩn bị chi tiết, khoa học kế hoạch đón công dân đang lưu trú tại tỉnh Bắc Giang 

trở về địa phương, đảm bảo tuyệt đối an toàn, đầy đủ hồ sơ, đúng quy trình để bàn 

giao bàn giao cho các địa phương quản lý cách ly theo quy định. 

- Tổ chức phân loại, sàng lọc, xét nghiệm cho công dân từ Bắc Giang trở về 

địa phương đảm bảo an toàn, chặt chẽ, đúng quy trình không để phát sinh tình 

huống dịch bệnh.  

- Phối hợp chỉ đạo Trung tâm Y tế các huyện, thành phố phân công cán bộ 

y tế theo dõi sát tình trạng sức khỏe của công dân từ Bắc Giang trở về địa phương, 

đặc biệt là các trường hợp bệnh nhân COVID-19 sau điều trị ra viện về địa 



 

 

 

 

phương, quản lý, giám sát chặt chẽ  các trường hợp công dân cách ly tại nhà, nơi 

lưu trú để phát hiện sớm, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh. 

8. Tham mưu cho UBND huyện, thành phố chỉ đạo các đơn vị có liên quan 

trên địa bàn biệt là UBND các xã, phường thị trấn: 

 - Tăng cường thực hiện nghiêm việc quản lý, theo dõi, giám sát chặt chẽ 

đúng quy định các trường hợp cách ly tại nhà, nơi lưu trú đặc biệt là các trường 

hợp từ Bắc Giang trở về địa phương; Giao rõ trách nhiệm cho tổ chức, cá nhân 

thuộc thẩm quyền quản lý, tổ phòng, chống Covid-19 thôn, bản, tổ dân phố, Trạm 

Y tế xã và cộng đồng nơi công dân lưu trú theo dõi, kiểm tra, giám sát từng 

trường hợp cụ thể về chấp hành quy định cách ly tại nhà, tuyệt đối không để xảy 

ra bất kỳ sơ xuất đáng tiếc nào để phải chịu hậu quả về lây nhiễm dịch bệnh 

Covid-19. Nếu xảy ra lây nhiễm thì giám đốc các đơn vị phải chịu trách nhiệm 

trước Sở Y tế. 

- Phổ biến quán triệt tuyên truyền, đến các cho hộ gia đình và công dân từ 

tỉnh Bắc Giang trở về địa phương thực hiện nghiêm quy định cách ly tại nhà và 

các hướng dẫn của cơ quan y tế; thực hiện đúng yêu cầu 5K; tự theo dõi tình trạng 

sức khỏe, ghi chép lịch sử tiếp xúc hàng ngày và kịp thời thông báo cho cơ sở y tế 

nếu có biểu hiện bất thường về sức khỏe. Liên lạc bằng điện thoại với người thân 

đang làm việc tại các tỉnh đang có dịch bệnh COVID-19 đặc biệt là tại tỉnh Bắc 

Giang và Bắc Ninh, trường hợp không cần thiết không nên trở về địa phương vào 

thời điển hiện tại, trường hợp cần về địa phương phải khai báo y tế trên hệ thống 

phần mềm https://truyvet.laichau.gov.vn và phải thực hiện khai báo y tế với 

chính quyền địa phương ngay khi về nơi lưu trú và cam kết chịu trách nhiệm 

trước pháp luật về nội dung khai báo y tế của cá nhân. 

9. Các đơn vị chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan cử cán bộ tham 

gia thực hiện công tác đảm bảo an toàn y tế, đặc biệt là công tác phòng chống 

dịch bệnh COVID-19 phục vụ Kỳ thi tố nghiệp Trung học phổ thông năm 2021 

trên địa bàn tỉnh. 

10. Các đơn vị chủ động, kịp thời phối hợp với các đơn vị có liên quan trên 

địa bàn căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương phân tích, đánh giá tình hình 

dịch dịch bệnh COVID-19 và trên cơ sở Quyết định số 2686/QĐ-BCĐQG ngày 

31/5/2021 của Ban Chỉ đạo quốc gia về việc ban hành Quy định đánh giá mức độ 

nguy cơ và các biện pháp hành chính tương ứng trong phòng, chống dịch Covid-

19 để trình UBND, Ban Chỉ đạo huyện về việc đánh giá nguy cơ theo từng địa 

bàn cụ thể và áp dụng các biện pháp hành chính tương ứng theo quy định. Kịp 

thời báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Ban chỉ đạo tỉnh khi địa bàn nâng mức nguy 

cơ (đặc biệt mức độ nguy cơ cao và nguy cơ rất cao). 

 11. Giao nhiệm vụ cho đồng chí Nguyễn Thị Hương - Phó Giám đốc Sở 

trực tiếp theo dõi, quản lý, giám sát hoạt động của các Chốt kiểm soát Covid-19 

của tỉnh; kịp thời giải đáp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình 

thực hiện nhiệm vụ của các các Chốt kiểm soát Covid-19 của tỉnh, kịp thời báo 

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


 

 

 

 

cáo kết quả theo dõi, quản lý, giám sát hoạt động của các Chốt kiểm soát Covid-

19 của tỉnh cho Giám đốc Sở.  

12. Căn cứ vào tình hình thực tế tại địa bàn quản lý các đơn vị chủ động 

xây dựng Kế hoạch ứng phó đáp ứng với các cấp độ dịch bệnh Covid-19 trong 

tình hình mới, đảm bảo phù hợp với diễn biến của tình hình dịch và tình hình thực 

tế và báo cáo về Sở Y tế. 

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

đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện đồng thời chịu trách nhiệm về kết quả 

công tác phòng chống dịch trên địa bàn quản lý./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (B/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng chức năng Sở; 

- Cổng TTDT Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Bùi Tiến Thanh 
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