
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LAI CHÂU 

 

Số:           /UBND-VX 
V/v tăng cường thực hiện công tác 

phòng, chống dịch Covid-19 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 

           Lai Châu, ngày           tháng 01 năm 2021 

                                              

      

             Kính gửi:  

            - Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh;  

                                         - Các sở, ngành, đoàn thể tỉnh; 

   - Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Công văn số 35/TTg-KGVX ngày 13/01/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19; để 

đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt là trong thời gian tổ chức 

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến 

chỉ đạo như sau: 

1. Thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh, Chủ 

tịch UBND các huyện, thành phố, Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 các huyện, thành phố kiểm tra, rà soát kỹ các kịch bản, biện pháp 

phòng, chống dịch thuộc lĩnh vực, địa bàn phụ trách để điều chỉnh, bổ sung cho 

phù hợp; tăng cường chỉ đạo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch 

theo đúng chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh.  

2. Đề nghị các đồng chí trong Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 

của tỉnh, của huyện, thành phố nếu tham gia Đoàn đại biểu của tỉnh đi dự Đại hội 

Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cần phân công cụ thể cán bộ xử lý công 

việc thay, bàn giao, thống nhất cơ chế điều hành, cơ chế thông tin với các đồng chí 

được phân công thay mình xử lý công việc liên quan tới công tác phòng, chống dịch 

Covid-19, đảm bảo công tác phòng, chống dịch thông suốt, hiệu lực, hiệu quả. 

Căn cứ nội dung Văn bản này, yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, 

đoàn thể liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (để b/c); 

- TT UBND tỉnh: U; 

- Thành viên BCĐ PC Covid-19 tỉnh; 

- BCĐ PC Covid-19 các huyện, thành phố; 

- VPUBND tỉnh: V, CB; 

- Lưu: VT, VX2. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 

Tống Thanh Hải 
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