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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 triển khai thực hiện Thông báo số 

337/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng 

Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 

 

     Lai Châu, ngày          tháng     năm 2020 

Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 

 Trong thời gian qua tình hình dịch bệnh tại nước ta đã được kiểm soát tốt, hơn 

20 ngày nay không ghi nhận ca mắc trong cộng đồng. Tuy nhiên, tình hình dịch 

bệnh vẫn diễn biến phức tạp, nguy cơ dịch bệnh vẫn thường trực. Thực hiện Thông 

báo số 337/TB-VPCP ngày 21/9/2020 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ 

tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 

(sao gửi kèm theo), Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các 

huyện, thành phố thực hiện tốt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và tập trung một số 

nhiệm vụ sau:  

1. Các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm túc, trách 

nhiệm, thường xuyên triển khai các hoạt động phòng, chống dịch theo chỉ đạo của 

Trung ương, của tỉnh; một số nơi có tâm lý lơ là, chủ quan, chưa thực hiện đầy đủ 

các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định cần rút kinh nghiệm. Quản lý chặt 

chẽ nguy cơ dịch bệnh xâm nhập từ tất cả các trường hợp nhập cảnh, đồng thời tập 

trung chỉ đạo thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới. 

 2. Các sở, ngành, địa phương liên quan, các khách sạn, cơ sở lưu trú nhận 

cách ly người nhập cảnh tạo thuận lợi cho người nhập cảnh vào đầu tư, làm việc tại 

tỉnh (chuyên gia, nhà đầu tư, lao động tay nghề cao) và áp dụng các biện pháp 

phòng dịch phù hợp từ khâu nhập cảnh, đưa đón, vận chuyển, cách ly tại cơ sở lưu trú, 

xét nghiệm, giám sát sau cách ly, làm việc theo kế hoạch, đúng hướng dẫn của Bộ Y 

tế. Đối với các trường hợp nhập cảnh ngắn ngày, yêu cầu hạn chế tham gia lễ hội 

và không sử dụng các dịch vụ karaoke, dịch vụ vui chơi, giải trí. 

3. Các lực lượng chức năng, các huyện biên giới tiếp tục kiểm soát chặt chẽ 

hoạt động xuất nhập cảnh tại cửa khẩu; tăng cường kiểm soát đường mòn lối mở 

trên các tuyến biên giới, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp vi 

phạm về nhập cảnh. Lực lượng Công an phối hợp với các ngành liên quan quản lý 

người nhập cảnh lưu trú tại các địa phương, không để xảy ra mất an toàn. 

4. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Sở Y tế, Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch, UBND các huyện, thành phố 

- Chuẩn bị và quản lý tốt việc cách ly tập trung tại các cơ sở của Quân đội 

và tại cơ sở lưu trú ở các địa phương, thực hiện đầy đủ các hướng dẫn phòng, 

chống dịch, không để lây nhiễm chéo và lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.  
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- Việc lựa chọn các khách sạn, cơ sở lưu trú khác làm nơi cách ly phải đáp 

ứng yêu cầu như xa trung tâm, không phải nơi thường xuyên tập trung đông 

người, thuận lợi khi cách ly, phong tỏa và đảm bảo các điều kiện theo hướng dẫn 

của Bộ Y tế. 

5. Sở Y tế 

- Tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các cơ sở y tế. Các cơ 

sở y tế phải luôn trong tình trạng chủ động và sẵn sàng trong công tác phòng, 

chống dịch trên địa bàn. 

- Tăng cường giám sát các bệnh truyền nhiễm khác, không vì phòng, chống 

dịch Covid-19 mà làm gián đoạn các biện pháp dự phòng truyền thống dẫn đến 

bùng phát các dịch bệnh khác. 

 6. Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế, các cơ quan báo chí tiếp tục công 

tác truyền thông thông điệp 5K (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không 

tụ tập đông người - Khai báo y tế); tăng cường truyền thông về các biện pháp dự 

phòng các bệnh truyền nhiễm, tránh tình trạng dịch chồng dịch xảy ra. 

   7. Các sở, ngành tỉnh, thành viên Ban chỉ đạo các cấp thường xuyên rà soát, 

kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh, bảo 

đảm an toàn tại các cơ sở và hoạt động thuộc phạm vi lĩnh vực quản lý, đặc biệt là 

tại các khách sạn, cơ sở lưu trú, nhà máy, xí nghiệp... Tăng cường kiểm tra, giám 

sát việc thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về không tổ chức thi rước đèn và các 

hoạt động tập trung đông người dịp tết Trung thu để hạn chế nguy cơ lây nhiễm 

dịch bệnh Covid-19. 

  8. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục chỉ đạo thực hiện đầy đủ 

các biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới theo đúng hướng dẫn của Bộ 

Y tế và chỉ đạo của tỉnh; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.  

Căn cứ nội dung Văn bản này, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, 

ban, ngành tỉnh, cơ quan, đơn vị liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, 

triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT: Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh (để b/c); 

- Ủy ban MTTQ tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- VPUBND: V, C, CB; 

- Lưu: VT, VX2. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Tống Thanh Hải 
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