
 

 
UỶ BAN NHÂN DÂN  

TỈNH LAI CHÂU 

 
Số: 1820/UBND-VX 

V/v tăng cường thực hiện các nhiệm vụ 

về phòng, chống dịch Covid-19 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

         Lai Châu, ngày 31 tháng 8 năm 2020 

 

Kính gửi: - Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 
 

Căn cứ Văn bản số 313/TB-VPCP ngày 29/8/2020 của Văn phòng Chính phủ 

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

về phòng, chống Covid-19; trước tình hình dịch bệnh trong nước đang diễn biến rất 

phức tạp, nguy cơ vẫn thường trực tiếp tục có ca mắc mới trong cộng đồng, để thực 

hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống Covid-19, Chủ tịch 

UBND tỉnh yêu cầu: 

1. UBND các huyện, thành phố: 

- Chỉ đạo dừng, không tổ chức các hoạt động tập trung đông người trong dịp 

tết độc lập của dân tộc, nhằm hạn chế tối đa nguy cơ dịch bệnh xâm nhập, lây lan 

vào địa bàn tỉnh. 

- Tập trung tuyên truyền, quán triệt nhân dân tuân thủ nghiêm các biện pháp 

phòng chống dịch như: Đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, tại các nơi công cộng và trên 

các phương tiện giao thông công cộng; thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc 

dung dịch sát khuẩn; hạn chế tụ tập đông người ngoài phạm vi công sở, trường học, 

bệnh viện; giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc. Tăng cường công tác kiểm tra, 

giám sát và xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật. 

- Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ 

tịch UBND tỉnh về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 và nguy cơ mất an 

toàn phòng dịch tại địa phương. 

 2. Sở Y tế, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch và các sở, ngành, thành viên Ban 

chỉ đạo tỉnh, huyện, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực 

hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, các hoạt động tập trung đông 

người tại các địa phương trên toàn tỉnh, đặc biệt là trong dịp tết độc lập của dân 

tộc, đảm bảo thực hiện theo đúng quy định. 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành liên quan, Chủ tịch 

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

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

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh; 

- Bí thư huyện ủy, thành ủy (để p/h chỉ đạo); 

- VPUBND tỉnh: V, C, CB; 

- Lưu: VT, VX2. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Vũ Huy Hòa 

 


		2020-09-01T15:33:39+0700


		Sở Thông tin và Truyền thông Lai Châu - ĐT: 02133791558 - Email: sotttt@laichau.gov.vn
	2020-09-01T15:41:44+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH LAI CHÂU
	Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu<laichau@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông Lai Châu - ĐT: 02133791558 - Email: sotttt@laichau.gov.vn
	2020-09-01T15:41:54+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH LAI CHÂU
	Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu<laichau@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!




