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trị về công tác phòng, chống dịch Covid-19  

          Lai Châu, ngày 29  tháng 3 năm 2020 

 

     Kính gửi: 

 

 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 

Hiện nay, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó lường, đang tác động toàn 

diện tới kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh và đời sống của nhân dân, có thể kéo dài 

khó dự đoán thời gian kết thúc. Việt Nam đang phải đối mặt với nguy cơ lớn lây lan 

dịch bệnh và đang ở trong giai đoạn cần tập trung cao độ để kiểm soát lây nhiễm; tại 

Lai Châu tính đến 6h00 ngày 29/3/2020 đã ghi nhận 01 trường hợp nhiễm Covid-19 

(Bệnh nhân số 133); Bệnh nhân số 172 là con dâu của bệnh nhân số 133, trước khi 

được xác định nhiễm Covid-19 tại Hà Nội đã có thời gian chăm sóc bệnh nhân 133 tại 

Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu. 

Thực hiện Văn bản số 1276-CV/TU ngày 24/3/2020 của Ban Thường vụ 

Tỉnh uỷ về việc quán triệt, triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 172-

TB/TW của Bộ Chính trị về công tác phòng, chống dịch Covid-19 (sao gửi kèm 

theo), UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục tập trung phòng, chống 

dịch bệnh với tinh thần trách nhiệm cao nhất, kiên quyết không để dịch bệnh 

bùng phát, lan rộng trên địa bàn tỉnh. 

1. Các cấp, các ngành từ tình đến cơ sở quán triệt thực hiện nghiêm túc 

Thông báo kết luận số 172-TB/TW của Bộ Chính trị, các chỉ đạo của Trung 

ương, của tỉnh về phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên nguyên tắc: Ngăn chặn, 

hạn chế tối đa các nguồn lây nhiễm từ nước ngoài và trong nước (đặc biệt là 

nguồn lây nhiễm từ các trường hợp có yếu tố dịch tễ với BN số 133 và BN số 

172); phát hiện sớm các trường hợp nhiễm bệnh; điều tra dịch tễ, phân loại, sàng 

lọc, cách ly chặt chẽ; khoanh vùng, dập dịch; điều trị kịp thời, hiệu quả. 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức tự bảo 

vệ mình, bảo vệ cộng đồng, thực hiện theo quy định của pháp luật, chỉ đạo của 

tỉnh, hướng dẫn của ngành Y tế, khai báo y tế tự nguyện, thông báo kịp thời với 

cơ quan y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) về tình hình sức khoẻ nếu 

có yếu tố biểu hiện nghi nhiễm bệnh Covid-19. Cấp uỷ chính quyền xã, phường, 

thị trấn phải phát huy vai trò nồng cốt của lực lượng công an, quân sự, y tế, phối 

hợp chặt chẽ, tăng cường nắm chắc tình hình, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.  

Tiếp tục kiểm tra, rà soát hoàn thiện các phương án kịch bản của tỉnh, của 

ngành, địa phương, đơn vị ở các quy mô khác nhau, đặc biệt cần rút ra bài học kinh 

nghiệm sau khi ghi nhận ca nhiễm Covid-19 của tỉnh để triển khai các biện pháp 
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ứng phó phù hợp, hiệu quả; đảm bảo đầy đủ điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết 

bị, vật tư, nhân lực để phòng chống dịch trong trường hợp dịch bùng phát mạnh. Ưu 

tiên mọi điều kiện, nguồn lực để chống dịch, dập dịch. 

Động viên nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp phát huy tinh thần yêu nước, 

lòng nhân ái, trách nhiệm xã hội cùng tham gia phòng, chống dịch, ủng hộ các 

lực lượng chức năng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Kịp thời chia sẻ hỗ trợ những 

người có hoàn cảnh khó khăn, những người lao động phải tạm ngừng việc, những 

người trong vùng dịch, đặc biệt là tại khu khoanh vùng cách ly ngõ 224, đường 

Trần Phú, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu. 

2. Các sở, ngành: Thông tin và Truyền thông, Y tế, Công an tỉnh, UBND 

các huyện, thành phố thực hiện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông tin kịp 

thời, minh bạch, chính xác tới người dân về tình hình dịch bệnh, xử lý nghiêm 

những người đưa thông tin sai sự thật, ảnh hưởng tới công tác phòng, chống 

dịch bệnh.  

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Y tế và các sở, 

ngành, địa phương căn cứ các chỉ đạo của Chính phủ và của tỉnh tham mưu UBND 

tỉnh kịch bản phát triển kinh tế xã hội đảm bảo phù hợp với diễn biến tình hình dịch 

bệnh; tham mưu UBND tỉnh giải pháp, kế hoạch tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản 

xuất kinh doanh, đặc biệt là đối với các ngành bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh đảm bảo 

an sinh xã hội, chăm lo đời sống của nhân dân.  

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, địa phương liên quan, 

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT: Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh (để b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- VPUBND tỉnh: V1, V2, CV, CB; 

- Lưu: VT, VX2. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Tống Thanh Hải 

Lê Trọng Quảng 
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s6 172-TB/TW

BANG CQNG SAN VI~T NAM
Ha NQi, ngay 21 thcmg 3 nam 2020

THONGBAo
KET LuAN COA B<) cHiNH TR]:

ong tac phong, chang dich b~nh Covid-19

VP TINH UY LAI CHAU

f)1~N DEN CO VEU
Ngay 2,(" !hang ,J nam LRl/?"

36 hJtJ: ""rt'I2.c""""
VA\\'H()i'\,-n'iHU, .

.' si;:;/5 .
'N't) Li' !'OgilV:...--.'-- I In

Chuycn: __."' _j.-.:J._~rx)l.

Tl;liphien hQp ngay 20/3/2020, sau khi nghe Ban can S\Toimg Chinh
pM bao cao v~ tinh hinh cong tac phOng, ch6ng dich b~nh Covid-19 (Bao cao
s6 1354-BC/BCSDCP, ngay 19/3/2020) va y ki~n cua cac cO'quan lien quan,
BQ Chinh tri oil tMo lu~n va kSt lu~n nhu sau: i

1. Trong thai gian qua, dich b~nh Covid-19 diBn biSn ngay cang pMc
tl;lP,oang bung phat m?Uh u nhi~u nuac, klm V\fC,tac oQng sau, ri)ng tai S\T
phM triSn kinh tS - xii hQi tren toan ciu, anh huang nghiem trQng dSn suc
khoe va oai s6ng cua nguai dan u nhi~u qu6c gi~.

Dang va Nha nuac oii chi Ol;lOcac dp, cac nganh nihn chiic tinh hinh,
diBn biSn, kip thai co nhung giai phap hi~u qua phOng, ch6ng dich b~nh. Bi)
Chinh tri, Ban Bi thu, Thuang tr\TcBan Bi thu, TM tl!ang Chinh pM oii co
nhi~u van ban chi Ol;lO,huy oi)ng S\TVaGcUQccya toan M th6ng chinh tri, S\T
tham gia cua toan dan. Ban Chi Ol;lOqu6c gia v& phOng, ch6ng dich b~nh
Covid-19, cac ban, bQ, nganh, ooan th8, nhftt la oQi ngU can bQ y tS, can bi),
chiSn si cac Ivc luqng vii trang, can bi) ngol;ligiao, thong tin, tuyen truy~n,
ooan thS... va cac oia phuO'ng oil ph6i hQ'pthvc hi~n nghiem tuc, tri8n kllai
kip thai, quySt li~t, 06ng bQ cac nhi~m V\l oUQ'9giao. Cac thOng tin v~ dich
b~nh, cong tac phOng, ch6ng dich oUQ'ctruy~n tai nhanh, minh bl;lCh,oiy ou;
xu ly kip thOi, nghiem minh cac,thOng tin sai s\TI~Mt.Nhii;J dan ta oii thS hi~n
Sif binh tinh, cM oi)ng cung cap uy, chinh quyen cac cap tham gia phOng,
ch6ng dich b~nh; ooan kSt, chia se, h6 trQ'Ifillnhau vuqt qua kh6 khan. Nha
co Sif n6 Ivc, chung suc, 06ng long, chUng ta oil va dang ki~m chS va kiSm
soat duQ'Cdich b~nh, duQ'c ci)ng d6ng qu6c tS danh gia cao, nhan dan d6ng
tinh, tin tuung VaGsv liinh dl;locua Dang va Nha,nuac.

,,
Ben cl;lnh do, trong qua trinh tri8n khai bong tac phong, ch6ng dich

cUng co luc, co nO'ican bi dQng, lung tung, ph6i hQ'p,hi~p d6ng giU'acac Ivc
IUQ'ngchua duQ'cnhu~n nhuyBn; mi)t s6 nO'ichUlath\TCsv quySt li~t, cong tac
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thong tin, tuyen truySn 0' mQt s5 tMi diSm, dia ban dinh hu6ng chua r5, hi~u
qua chua cao. Nhung vai tinh thfin ca nuac t~p trung phOng, ch5ng dich, vua
lam wa rut kinh nghi~m, thuang xuyen ra soat, kip tMi diSu chinh nen nuac
ta dii khong dS dich b~nh Ian rQng.

Hi~n nay, tinh hinh dich b~nh diSn biBnphlrc t~p, kh6 luang, dang tac
dQngtoan di~n tai kinh tB, xii hQi,qu6c phong, an ninh va dai s6ng cua nhan
dan, c6 thS keo dai, kh6 d\I doan chfnh xac thai gian kBtthuc, Vi~t Nam dang
pMi d5i mi:itvai nguy ca Ian lay Ian dich b~nh va dang a trong giai do~n dn
t~p trung cao dQdS kiSm soat lay nhiSm, tuy~t d5i khong duQ'cchu quan, lai
long. KBt qua thai gian qua dii dS I~i nhiBubai hQckinh nghi~m, vai S\Id6ng
long, quyBt tam cua toan Bang, toan quan va toan dan, sIJ nghiem ruc th\Ic
hi~n cac bi~n pMp phOng, ch5ng dich, chUng ta tin rfulg dich b~nh se duQ'c
ngan ch~, sam 6n dinh va ph\lc h6i kinh tB,bao dam an sinh xii hQi.

2. BQ Chfnh tri yeu cfiu cac dp uy dang, chfnh quySn, cac ban, nganh,
doan thS t~p trung phong, ch5ng dich b~nh vai tinh thfin trach nhi~m cao
nh&t, kien quyBt khong dS dich b~nh bung phat, d6ng thai th\IC hi~n cac
nhi~m V\l dp bach, h6 trQ'cQng d6ng doanh nghi~p, duy tri san xu&t, kinh
doanh, cham 10 cho nguai dan, chu dQng chuful bi cac phuang an ph\lc h6i
nBnkinh tB.

BS d~t duQ'cm\lc tieu neu tren, BQChfnh tri yeu cfiu:

2.1. Cac c&puy dang, chfnh quyBn, cac ban, nganh, doan thS tiBp t\}c
th\l'c hi~n nghiem tuc cac van ban chi d~o cua Ban Bf thu, Thuang trilc Ban
Bf thu va ThU tu6ng Chfnh phu, S\I chi d~o, diBu hanh th5ng nh&tcua Ban
Chi d~o qu5c gia vS phong, ch5ng dich b~nh Covid-19.

2.2. np trung phong, ch5ng dich b~nh theo nguyen t&c:Ngan chi:in,
Iwn chBt6i da cac ngu6n lay nhiSm, nh&tla ill nuac ngoai; phat hi~n sam cac
truang hqp nhiSm b~nh; diButra dich tS, phan lo~i, sang IQc,cach Iy chi:itche;
khoanh viIng, d~p dich; diButri kip thai, hi~u qua.

Tuyen truySn, v~n dQngnguai dan nang cao y thuc til bao v~ minh, bao
v~ cQng d6ng, th\Ic hi~n theo quy dinh cua phap lu~t, hu6ng diin cua BQY tB
va chfnh quySn dia phuang, khai bao y tBtil nguy~n, thong Mo kip thai vai
co sa y tB vS tinh hinh su'c khoe nBu c6 yBu t5, biSu hi~n nghi nhiSm b~nh
Covid-19. C&puy, chfnh quySn a xii, phuang, thi tr&nphai phat huy vai tro
nong c6t cua l\Ic IUQ'ngcong an, quan Sl,l",y tB,ph5i hgp chi:itche, tang CU'cmg
n&mch&ctinh hinh, th\IChi~n t5t nhi~m vl,1dugc giao.
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2.3. Roan thi~n cac phuang an, kich bfmch6ng dich b~nh a cac quy mo
khac nhau; bao dam d~y du cac di~u ki~n v~ CO' sa v~t chdt, trang thiBtbi, v~t
tu va nhan h,rcd€ phong, ch5ng dich trong tinhhu5ng dich bung phat m~nh.
T~p trung thao ga nhfrng kho khan, vu6ng m~c trong vi~c mua s~m trang
thiBt bi, v~t tu phOng, ch5ng dich. Co chinh sach dQng vien, h6 trg kip theri
nhfrng ngueri tham gia phOng, ch5ng dich. Cac; dia phuO'llg co dich phai uu
tien mQi di~u ki~n, ngu6n h,rcd€ ch5ng dich, d~p dich.

2.4. Tuyen truy~n, thong tin kip theri,minh b~ch t6i ngueri dan v~ tinh
hinh dich b~nh, xu ly nghiem nhU'ng ngueri dua thOng tin sai Sl,fth~t, anh
huang t6i cong tac phOng, ch5ng dich b~nh. I

,

2.5. BQng vien nhan dan, cQng d6ng doallh nghi~p phat huy tinh th~
yeu nu6c, long nhan ai, trach nhi~m xa hQi, dung tham gia phong, ch5ng
dich, ung hQ cac Il,fClugng chUc nang hoan thanh t5t nhi~m V\l. Kip tho'i chia
se, h6 trg nhfrng ngueri co hoan canh kho khan; nhfrng ngueri lao dQng phai
t~ ngl'mg vi~c, nhU'ngngueri trong vung dich; Ph5i hgp v6i cac nu6c h6 trg
kip theringuCriVi~t Nam..&iiii&~,ngoa,i. I

, ,:.<. c, " . • .\\. I '"

2.6. Tiep tvc chi,:d~ovi~c xay dl,fi1gcac kich ban phat trien kinh te, xa
hQi pbU hgp v6i ti~ hinh dich b~nh;90 kB ho~ch thao ga kho khan, dAy
m~ san xudt, kinh c!oa-nh;d~c bi~t la c~c nganh bi anh huang bai dich b~nh,
bao dam an sinh xa hQi;cham Ipderi s5~g cua nh~n dan.

2.7. Thl,fchi~n t6t cac 11~~t'~~ngd5i ngoJi, ngo~ giao, d~c bi~t la cac
ho~t dQng ngo~ giao cua ASEAN. ThuCrng x,uyen trao d6i, chia se kinh
nghi~m, hgp tac phOng, ch5ng dich b~nh; thOng tin kip tMi, thuerng xuyen d€
cac nu6c hi€u dugc cM truang, chinh sach cua ta trong qua trinh phOng,
ch5ng dich b~nh.

, ~ , I ,

2.8. Cac cap uy, to chUc dang thl,fchi~n tot Chi thi so 35-CT/TW, ngay
30/5/2019 cua BQ Chinh tri va ca,C~Qidung chii d~o tron~ f)i~n cua Thuerng
trl,fcBan Bi thu ngay 14/3/2020 ve to chuc d~i hQidang cap cO' sa.

,

3. Bang doan Qu5c hQi, Ban can Sl,fdang Chinh phu, Quan uy Trung
uang, Bang uy Cong an Trung uang, Ban Tuyen giao Trung uang, Ban B5i
ngo~i Trung uang, Ban Dan v~n Trung uang, M~t tr~n T6 qu5c Vi~t Nam va
cac doan th€, bi tIm tinh uy, thanh uy, ngueri d~ng d~u cac cdp uy, t6 Chll'C
dang can Cll'Chll'Cnang, nhi~m Vl,1duQ'cgiao t6 chuc tl1l,1'Chi~n co hi~u qua
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cac chu tnrong neu tren. Ban Tuyen giao Trung uong co trach nhi~m thea
doi, don d6c, thuemg xuyen huang dfin va t6ng hQPcac ho~t dQng, kip thai
bao cao BQChinh trio

Th~ng 19i buac dfiu trong cUQCchi@nd~u ch6ng d~ dich dii th~ hi~n y
chi, suc m~nh cua tinh thfin doan k@t,th6ng nh~t cua toan Bang, toan dan va
toan quan tao Chung ta tuy~t d6i khong dugc cM quan, hM long vo'i nhfrng
k@tqua d1ilam dugc, cfin phai ti@ptvc th\Ic hi~n nhfrng bi~n phap quy@tli~t
hcm nfra, dang bQ va hi~u qua hon nfra d~ ngan ch~ va d~p t~t dich b~nh.
Trang thai di~m kho khan va phuc t~p nay, BQ Chinh tri keu g9i toan th~
dang bao, dang chi va chi@nSI ca nuac hay doan k@tmQt long, th6ng nh~t y-
chi va hanh dQng, vaG cUQcm~nh me hon nua. Vi~t Nam ta nh~t dinh chi@n
th~ng d~i dich Covid-19.

NO'i nMn:
- Cac tinh uy, thanh uy,
- Cac ban dang, ban can S\Idimg,
dang dolin, dang uy tflICthuQc Trung uang,

- Cac dlmg uy dO'llvi S\Inghi~p Trung UO'llg,
- Cac dbn~ chi Uy vien
Ban Chap hanh Trung uO'ng,

- Luu Van phOng Trung uang Bang.

TIM BQ CHiNH TRl
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