
ỦY 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 sửa đổi, bổ sung một số nội 

dung Văn bản số 3375/UBND-VX 

ngày 19/10/2021 của UBND tỉnh 

Lai Châu, ngày        tháng 01 năm 2022 

 

Kính gửi: 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể,  

  cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 

Trong thời gian qua dịch bệnh Covid-19 có chiều hướng gia tăng và diễn 

biến phức tạp tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh, nguy cơ quá tải lên hệ 

thống y tế. Để đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 

Covid-19 theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ; 

Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021; Công văn số 6386/BYT-MT 

ngày 06/8/2021 của Bộ Y tế. Xét đề nghị của Sở Y tế, Ủy ban nhân dân tỉnh sửa 

đổi, bổ sung một số nội dung Văn bản số 3375/UBND-VX ngày 19/10/2021 của 

UBND tỉnh về việc hướng dẫn thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh 

hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 (gọi tắt là Văn bản số 3375/UBND-VX), 

cụ thể như sau: 

1. Nội dung sửa đổi, bổ sung 

1.1. Sửa đổi, bổ sung điểm b mục 1 (Điều kiện đối với người vào địa bàn 

tỉnh Lai Châu), như sau: 

Khai báo y tế chính xác, trung thực trên phần mềm PC-Covid và thông 

báo với cơ quan y tế nơi ở/lưu trú để được tư vấn, hỗ trợ, quản lý và áp dụng các 

biện pháp phòng, chống dịch phù hợp theo quy định; chịu trách nhiệm trước 

pháp luật về những thông tin khai báo.  

1.2. Sửa đổi, bổ sung điểm c mục 1 (Điều kiện đối với người vào địa bàn 

tỉnh Lai Châu), như sau: 

Đối với người đến/về từ vùng cấp 1, 2, 3, 4 khuyến khích có kết quả xét 

nghiệm âm tính với SARS-CoV2 còn giá trị trong vòng 72 giờ; bãi bỏ quy định 

có kết quả xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR âm tính với SARS-CoV-2 

đối với người đến/về từ vùng cấp 4. 

1.3. Sửa đổi, bổ sung điểm b mục 2 (Đối với người về từ vùng cấp 3), 

như sau: 

Đối với người về từ vùng cấp 3 tự theo dõi sức khỏe đến hết ngày 14 kể từ 

ngày vào tỉnh; thực hiện xét nghiệm khi có dấu hiệu nghi ngờ hoặc có chỉ định 

điều tra dịch tễ. 

1.4. Sửa đổi, bổ sung điểm c mục 2 (Đối với người về từ vùng cấp 4), như sau: 
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- Người đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng Covid-19 hoặc người đã được 

xác nhận khỏi bệnh Covid-19 theo quy định của Bộ Y tế: Tự theo dõi sức khỏe 

tại nhà/nơi lưu trú trong 07 ngày kể từ ngày đến/về địa phương và nghiêm túc 

thực hiện thông điệp 5K; thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2, 02 lần vào ngày 

thứ nhất và ngày thứ 07 kể từ ngày vào tỉnh. 

- Đối với người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vắc xin phòng Covid-

19: Thực hiện cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú 14 ngày kể từ ngày vào tỉnh, tiếp 

tục tự theo dõi sức khỏe trong thời gian 14 ngày tiếp theo. Thực hiện xét nghiệm 

03 lần vào ngày thứ nhất, ngày thứ 07, ngày thứ 14 kể từ ngày vào tỉnh. Trường 

hợp có điểm cách ly tập trung đủ an toàn và được cá nhân người thuộc diện cách 

ly đồng ý thì có thể cách ly tập trung thay vì cách ly tại nhà. 

2. Các nội dung quy định trên thực hiện từ 00 giờ ngày 19/01/2022. Các 

nội dung khác không điều chỉnh, bổ sung tại Văn bản này tiếp tục thực hiện theo 

các văn bản của tỉnh còn hiệu lực. 

Căn cứ nội dung Văn bản này, yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương, 

các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; (b/c) 

- Thành viên BCĐ PCD Covid-19 tỉnh; 

- UBND tỉnh: U; 

- Thành viên TTCH Covid-19;  

- Sở TTTT, Báo LC, Đài PTTH tỉnh; 

- VPUBND tỉnh: V, C, CB, HC; 

- Lưu: VT, VX1. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

 

 

Tống Thanh Hải 
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