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UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LAI CHÂU 

 
Số:            /TB-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                Lai Châu, ngày           tháng 8 năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh,  

Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19  

tỉnh tại cuộc họp giao ban trực tuyến Ban chỉ đạo Covid-19  

 

Ngày 26/8/2020, đồng chí Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực 

UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo tỉnh chủ trì cuộc họp trực 

tuyến giao ban Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19. Tham dự cuộc họp có các 

đồng chí Lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể là thành viên Ban chỉ đạo phòng, 

chống dịch Covid-19 tỉnh; Giám đốc: Bảo hiểm xã hội tỉnh, Bệnh viện đa khoa 

tỉnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Bệnh viện Phổi tỉnh; Ban chỉ đạo phòng, 

chống dịch Covid-19 các huyện, thành phố. 

Sau khi nghe Sở Y tế báo cáo, ý kiến phát biểu, thảo luận của các đại biểu 

dự họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận, chỉ đạo như sau:  

Trong thời gian qua thực hiện các chỉ đạo của trung ương, của tỉnh, các ngành 

chức năng, chính quyền các cấp đã triển khai đồng bộ, kịp thời, có hiệu quả các nhiệm 

vụ, giải pháp phòng chống dịch, nhất là việc rà soát, cách ly kịp thời, truy vết nhanh, 

xét nghiệm trên diện rộng các trường hợp đi và về từ Đà Nẵng và các vùng có dịch; 

duy trì tuần tra, chốt chặn kiểm soát nghiêm ngặt tình trạng xuất nhập cảnh trái phép 

qua đường mòn, lối mở, khu vực cửa khẩu, biên giới; hoạt động của tổ tự quản 

phòng, chống dịch được củng cố kiện toàn và nâng cao năng lực hoạt động; đẩy 

mạnh thông tin truyền thông về các biện pháp phòng, chống dịch,... Tuy nhiên, tình 

hình dịch bệnh trong nước vẫn diễn biến phức tạp và có nguy cơ lây lan ra cộng 

đồng; tại một số nơi, một bộ phận cán bộ và nhân dân còn biểu hiện chủ quan, lơ là 

chưa thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch như: Việc đeo khẩu trang 

tại nơi công cộng, hạn chế tập trung đông người, chưa hợp tác tự giác khai báo y tế. 

Trong thời gian tới đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, cơ 

quan, đơn vị thực hiện nghiêm Văn bản số 309/TB-VPCP ngày 24/8/2020 của Văn 

phòng Chính phủ, Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường 

trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 và tập trung một số nhiệm vụ sau: 

 1. Các cấp, các ngành không được chủ quan, lơ là, không để bị động, bất 

ngờ trong các tình huống dịch bệnh, giữ vững an ninh trật tự, không để mất ổn 

định tình hình; cần phải xác định chung sống, chiến đấu lâu dài với dịch bệnh; tiếp 

tục huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự ủng hộ của nhân dân để 

tập trung chỉ đạo, thực hiện với kết quả cao nhất cả 2 nhiệm vụ phòng, chống dịch 

và phát triển kinh tế.  

   - Phải tập trung, dồn lực, kiên quyết thực hiện các giải pháp phù hợp phòng 

chống dịch. Trường hợp xuất hiện ca bệnh phải kịp thời khoanh vùng, cách ly và 
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thực hiện ngay các giải pháp phù hợp, không để dịch bệnh lây lan rộng, không để 

người dân lo lắng, bất ổn do giãn cách xã hội. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị 

trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về kết quả phòng, chống dịch trên địa bàn, 

trong phạm vi quản lý. 

 - Chỉ đạo duy trì các hoạt động kinh tế - xã hội trong mọi ngành, lĩnh vực 

trong điều kiện bình thường mới, không để gián đoạn, đình trệ; các cơ sở sản xuất 

phải có phương án tổ chức sản xuất phù hợp, phòng dịch chặt chẽ, không để 

ngưng trệ hoạt động sản xuất, kinh doanh. 

2. Các cơ quan, đơn vị nhà nước, tổ chức chính trị xã hội, doanh nghiệp trên 

địa bàn tỉnh đảm bảo các điều kiện cần thiết để phòng chống dịch Covid-19 tại cơ 

quan, đơn vị. Yêu cầu Thủ trưởng, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị quán triệt 

cán bộ, công chức, viên chức người lao động thực hiện nghiêm các biện pháp 

phòng, chống dịch như: Đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, hạn chế tập 

trung đông người, giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc; rà soát, cắt giảm toàn bộ 

các hội nghị, cuộc họp, các hoạt động tập trung đông người không cần thiết, 

trường hợp cần thiết phải tổ chức thì rà soát để hạn chế thành phần và phải được 

sự đồng ý của người có thẩm quyền.  

 3. Các lực lượng chức năng tăng cường giám sát, quản lý chặt chẽ nguồn lây 

nhiễm trong cộng đồng, nhất là các trường hợp đến và về từ vùng dịch, những 

người xuất nhập cảnh trái phép, người nước ngoài, chuyên gia, người lao động có 

tay nghề cao vào làm việc trên địa bàn tỉnh, không để bỏ sót bất kỳ trường hợp có 

yếu tố nguy cơ nào mà không được kiểm soát; thực hiện tốt công tác điều tra truy 

vết, tổ chức cách ly, lấy mẫu trên diện rộng, tiến hành xét nghiệm thật nhanh để 

ngăn chặn dịch kịp thời không để dịch bệnh lây lan. Kịp thời phát hiện xử lý 

nghiêm việc tổ chức nhập cảnh trái phép, các cơ sở lưu trú, khách sạn nhận người 

nhập cảnh trái phép lưu trú, doanh nghiệp nhận lao động là người nhập cảnh trái 

phép theo đúng quy định. 

 4. Ngành Y tế rà soát, chuẩn bị đầy đủ, bảo đảm năng lực ứng phó của hệ 

thống y tế; xây dựng kế hoạch chuẩn bị tốt nhất các điều kiện đảm bảo an toàn phòng, 

chống dịch trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV. Chủ động phát 

hiện nhanh nguy cơ dịch bệnh từ các trường hợp có biểu hiện nhỏ nhất, xử lý triệt 

để ổ dịch. Có phương án bảo vệ các đối tượng có nguy cơ cao như người có bệnh 

nền, người cao tuổi…; quy định, hướng dẫn, khuyến cáo các biện pháp tự bảo vệ 

đối với bệnh nhân ngoại trú. 

 - Chỉ đạo các cơ sở y tế đề cao cảnh giác, tuyệt đối không chủ quan, coi 

thường dịch bệnh; thực hiện nghiêm các quy trình khám chữa bệnh, bảo đảm an 

toàn trong các cơ sở y tế; triển khai các biện pháp phòng, chống dịch với tinh thần, 

giải pháp kiên quyết hơn, không để xảy ra việc chậm phát hiện, không để phát sinh 

ổ dịch tại cơ sở y tế. 

- Tăng cường tập huấn trực tuyến nâng cao ý thức, tay nghề, năng lực ứng 

phó của đội ngũ cán bộ y tế tại tất cả các cơ sở y tế bảo đảm phát hiện, phản ứng 
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nhanh, hiệu quả với mọi trường hợp nhiễm, nghi nhiễm bệnh Covid-19. Triển khai 

việc khám bệnh từ xa đối với những nơi có đủ điều kiện. 

5. Các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh các 

hoạt động truyền thông với nhiều hình thức phù hợp, sâu rộng, minh bạch, kịp thời 

về thông tin; chỉ đạo thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang nơi công cộng, tại 

trường học, bệnh viện, nơi đông người, trên phương tiện công cộng để hình thành 

thói quyen, nếp văn hóa trong điều kiện có dịch bệnh; đấu tranh phản bác kịp thời 

với các luận điệu xuyên tạc, chống phá, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo 

đúng quy định. 

6. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các địa phương 

xây dựng phương án, kịch bản đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong 

ngày khai giảng và năm học mới theo chỉ đạo của ngành Y tế và Bộ Giáo dục và 

Đào tạo khi học sinh đi học trở lại. Chủ động báo cáo UBND tỉnh những vấn đề 

vượt thẩm quyền. 

 7. Các cơ quan, đơn vị, địa phương và nhân dân trong tỉnh tiếp tục đẩy 

mạnh hơn nữa việc cài đặt ứng dụng Bluezone theo chỉ đạo của tỉnh, phấn đấu đạt 

tối thiểu 50% số lượng người dân có điện thoại thông minh trên địa bàn tỉnh cài 

đặt để phát hiện, truy vết nhanh những người có khả năng lây nhiễm, ngăn ngừa 

dich bệnh lây lan. 

 8. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố tăng cường 

quản lý, kiểm tra, giám sát, nắm bắt tình hình sinh hoạt tôn giáo trên địa bàn; đề 

nghị các tổ chức tôn giáo tuyên truyền, vận động các chức sắc, chức việc, tín đồ 

thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo. 

 9. Sở Tài chính, Sở Y tế phối hợp kiểm tra rà soát thực hiện đầy đủ, kịp 

thời, đúng chế độ chính sách cho các lực lượng tham gia chống dịch theo quy 

định; tham mưu đảm bảo kinh phí phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh, thực hiện 

việc mua sắm các thiết bị từ nguồn kinh phí đã cấp đảm bảo theo đúng quy định. 

 10. UBND các huyện, thành phố: 

- Dừng hoặc cắt giảm tối đa các hoạt động tổ chức tập trung đông người 

trong dịp tết độc lập của dân tộc (2/9) tại các địa phương như đã báo cáo, đăng ký 

với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đối với các huyện Tân Uyên, Than Uyên và 

các địa phương việc tổ chức tết độc lập cho nhân dân đã trở thành nét truyền thống 

gắn với ngày hội thể thao các dân tộc trên địa bàn, các địa phương đã chủ động cắt 

giảm quy mô và nội dung tổ chức; đối với những hoạt động truyền thống còn lại 

diễn ra, cần phải xây dựng phương án, kế hoạch chi tiết, chỉ đạo thực hiện nghiêm 

ngặt các biện pháp đảm bảo an toàn phòng dịch đối với du khách, nhân dân và 

người lao động trở về địa phương; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động 

nhân dân tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch, đảm bảo không để phát sinh 

dịch bệnh. 

- Dịp tết độc lập của dân tộc trùng với ngày rằm tháng 7 âm lịch, người lao 

động trở về quê ăn tết là rất đông, vì vậy các địa phương phải tổng kiểm tra, rà 
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soát nắm chắc thông tin, số lượng lao động ở Trung Quốc và các địa phương vùng 

có dịch có nhu cầu quay trở về để xây dựng phương án quản lý, giám sát, cách ly 

và áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định, đặc biệt cần phát huy 

vai trò của Tổ tự quản phòng, chống dịch thôn, bản, tổ dân phố trong công tác này.  

11. Đề nghị Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc tỉnh và các tổ chức đoàn thể tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh vận động nhân dân 

đề cao cảnh giác, chủ động tự giác thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống 

dịch Covid-19. Phát huy vai trò của các tổ, đội công tác tình nguyện, hỗ trợ các 

lực lượng tuyến đầu; tiếp tục kêu gọi, vận động các tổ chức, doanh nghiệp và nhân 

dân tích cực tham gia ủng hộ nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch của tỉnh. 

 12. Sở Y tế, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp kiểm tra, giám sát, 

hướng dẫn việc đảm bảo an toàn phòng, chống dịch tại các địa phương trong dịp 

tết độc lập và ngày rằm tháng 7 âm lịch, nhất là tại các huyện Tân Uyên, Than 

Uyên. Các thành viên Ban chỉ đạo tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, 

nắm địa bàn về việc triển khai thực hiện, chấp hành sự lãnh đạo, chỉ đạo của trung 

ương, của tỉnh tại các địa phương, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh, nơi tập 

trung đông người, trên các phương tiện giao thông công cộng, tại cộng đồng, kịp 

thời có giải pháp chỉ đạo, khắc phục các mặt còn tồn tại, hạn chế. 

Thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các 

sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị được biết và triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- TT: Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh;                 (để b/c) 

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- Thành viên BCĐ tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- VPUBND tỉnh: V, C, CB; 

- Lưu: VT, VX2. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Vũ Huy Hòa 
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