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UỶ 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 thực hiện Thông báo kết luận số 

170/TB-VPCP của Thủ tướng Chính phủ 

về phòng chống dịch Covid-19 

 

Lai Châu, ngày            tháng 4 năm 2020 

 

Kính gửi: 

 

 

- Các cơ quan, đơn vị Nhà nước; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

- Các tổ chức chính trị, xã hội. 

 

Trong thời gian qua các cấp, các ngành, chính quyền địa phương trên địa 

bàn tỉnh đã cơ bản thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các biện pháp phòng, chống 

dịch Covid-19, đặc biệt là việc cách ly toàn xã hội theo chỉ đạo của Thủ tướng 

Chính phủ. Tuy nhiên, tại một số nơi vẫn còn tình trạng người dân chủ quan, lơ là, 

khi ra khỏi nhà không đeo khẩu trang, tập trung đông người tại nơi công cộng, 

tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong phòng dịch. 

Thực hiện Thông báo số 170/TB-VPCP ngày 28/4/2020 của Văn phòng 

Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính 

phủ về phòng, chống Covid-19, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, 

cơ quan, đơn vị thực hiện tốt nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và một số 

nhiệm vụ sau: 

 1. Tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch 

trên địa bàn đã đề ra, không chủ quan, mất cảnh giác, đặc biệt là thực hiện tốt 

việc đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tối thiểu, không tập trung đông người…; 

quyết tâm chỉ đạo thực hiện hoàn thành "mục tiêu kép" với tinh thần chung là 

vừa phòng, chống dịch bệnh đồng thời thúc đẩy các hoạt động kinh tế, xã hội, 

tạo điều kiện để phát triển sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống nhân dân.  

 2. Các sở, ngành, địa phương tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh việc tổ chức lại hoạt 

động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, hoạt động xuất nhập khẩu, cung ứng hàng hóa 

thiết yếu trên địa bàn tỉnh; không được đưa ra các biện pháp phòng, chống dịch 

cao hơn yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ và của UBND tỉnh.  

Các khu, điểm du lịch (chỉ đón du khác trong nước) được phép hoạt động 

trở lại nhưng phải đảm bảo các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch. 

 3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, UBND các huyện, 

thành phố triển khai ngay việc thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 

của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ đảm bảo công khai, minh bạch, kịp thời, chính xác; hoàn thành việc hỗ 

trợ đối với người có công với cách mạng, người nghèo, cận nghèo và đối tượng 

bảo trợ xã hội trước ngày 30/4/2020. 
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 4. Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố tăng cường công 

tác tuyên truyền, vận động để nhân dân hạn chế đi lại nếu không cần thiết; đảm 

bảo an toàn giao thông, ngăn ngừa dịch bệnh để người dân có một kỳ nghỉ lành 

mạnh, an toàn. 

 Người đứng đầu các sở, ban, ngành, thành viên Ban chỉ đạo tăng cường 

công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo 

Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định 

của tỉnh đã ban hành; các đơn vị phân công đảm bảo số người trực; riêng hệ thống 

phòng, chống dịch bệnh phải hoạt động 100%, nhất là trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 

01/5 tới đây.  

 5. Sở Y tế chỉ đạo theo dõi chặt chẽ sức khỏe của người khỏi bệnh, kịp thời 

xử lý trường hợp tái phát và những vấn đề phát sinh. 

 6. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Y tế hướng dẫn ngay 

việc đảm bảo an toàn cho học sinh, sinh viên theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo; không tổ chức cho học sinh đi học ở những nơi không đảm bảo an toàn; 

thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện.  

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, 

thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện. Các 

nội dung không quy định tại Văn bản này tiếp tục thực hiện theo Công văn 

805/UBND-VX ngày 22/4/2020; Công văn số 808/UBND-VX ngày 24/4/2020 

của UBND tỉnh và các quy định của Chính phủ./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT. Tỉnh uỷ;                

- TT. HĐND tỉnh;                        (để b/c) 

- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Ủy ban MTTQ tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- VPUBND: V, C, CB; 

- Lưu: VT, VX2. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Trần Tiến Dũng 
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