
TỈNH ỦY LAI CHÂU 

* 

Số 629-CV/TU 
V/v tiếp tục tăng cường công tác 

phòng, chống dịch Covid-19  

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 
Lai Châu, ngày 03 tháng 11 năm 2021 

 

 Kính gửi: - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh, 

- Các ban đảng, đảng đoàn, ban cán sự đảng, BTV Tỉnh đoàn, 

- Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, 

- Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh. 

Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, sự vào cuộc cả hệ 

thống chính trị, sự đồng tình, tích cực tham gia của nhân dân trong tỉnh, công tác 

phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, dịch 

bệnh cơ bản được kiểm soát tốt, chưa ghi nhận ca nhiễm thứ phát trong cộng đồng. 

Tuy nhiên, hiện nay dịch bệnh đang tiếp tục diễn biến phức tạp trên phạm vi cả 

nước, các tỉnh, thành phố phía Bắc như Điện Biên, Hà Giang, Phú Thọ... đang 

xuất hiện nhiều ca lây nhiễm trong cộng đồng, chưa rõ nguồn lây, nguy cơ dịch 

bệnh xâm nhập vào địa bàn tỉnh ở mức rất cao. Trong tỉnh, số lượng công dân từ 

vùng dịch trở về địa phương ngày càng đông, tính từ ngày 01/10/2021 đến nay 

tỉnh đã phát hiện 16 ca bệnh là các trường hợp về từ các tỉnh phía Nam và được 

đưa vào cách ly tập trung ngay khi về đến Chốt kiểm soát dịch của tỉnh; ý thức 

phòng, chống dịch bệnh của một bộ phận người dân chưa cao; điều kiện cơ sở vật 

chất, nguồn lực của tỉnh phục vụ cho công tác cách ly, điều trị còn hạn chế,…  

Để tiếp tục giữ vững thành quả chống dịch của tỉnh, thích ứng an toàn, linh 

hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh, các ban đảng, đảng đoàn, 

ban cán sự đảng, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy 

trực thuộc, thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau: 

1. Tiếp tục quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, 

linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, 

Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, 

chống dịch Covid-19 và các văn bản chỉ đạo của tỉnh về công tác phòng, chống 

dịch Covid-19. Triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch với phương 

châm “4 tại chỗ + 5K + vắc xin + công nghệ”, trên nguyên tắc “sớm hơn một 

bước, cao hơn một cấp”; tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Tăng 

cường hiệu quả hoạt động của Tổ giám sát phòng, chống Covid-19 tại cộng 

đồng ở tất cả các khu dân cư nhằm kiểm soát chặt chẽ mọi công dân ra, vào địa 

bàn. Tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, nhắc nhở người dân thực hiện 

nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các khu vực tập trung 

đông người dễ có nguy cơ lây nhiễm.  
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Cơ quan, đơn vị, địa phương để xảy ra tình trạng lơ là, chủ quan, buông 

lỏng sự lãnh đạo, quản lý, thiếu sâu sát, cụ thể làm phát sinh ca nhiễm trong 

cộng đồng thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương đó và đồng chí lãnh 

đạo phụ trách lĩnh vực liên quan phải chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh theo quy định. 

2. Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo: 

- Triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống, ngăn chặn 

sự lây lan của dịch vào địa bàn tỉnh. Chủ động các phương án khi dịch bệnh 

bùng phát, không để bất ngờ, bị động; chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng kích hoạt 

bệnh viện dã chiến khi có yêu cầu. 

- Tập trung chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ người trở về địa phương, nhất là 

người trở về từ vùng ở cấp độ 3, 4 và người có yếu tố dịch tễ; siết chặt hơn nữa 

việc kiểm soát người nhập cảnh trái phép qua đường mòn, lối mở trên toàn tuyến 

biên giới; tăng cường hoạt động của các Chốt kiểm soát Covid-19 tại các cửa ngõ 

ra vào tỉnh và thông thương với các tỉnh bạn, ngăn chặn triệt để nguồn lây nhiễm 

từ bên ngoài. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong quản lý và tổ chức cách ly; tăng 

cường quản lý và theo dõi chặt chẽ các đối tượng cách ly tại nhà.  

- Ưu tiên tập trung nguồn lực cho ngành y tế và các lực lượng tuyến đầu 

trong phòng, chống dịch và chăm sóc, điều trị bệnh nhân Covid-19 trên địa 

bàn.  Rà soát các khu cách ly tập trung, đảm bảo các điều kiện cần thiết, không 

để xảy ra lây nhiễm chéo trong các cơ sở cách ly, các cơ sở khám, chữa bệnh và 

trong lực lượng tham gia phòng, chống dịch.  

- Chỉ đạo mua sắm, sử dụng trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm xét nghiệm, 

thuốc,... phục vụ phòng, chống dịch, phải bảo đảm khoa học, hiệu quả, tránh 

lãng phí, thất thoát; không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm. Đẩy 

nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho Nhân dân trên địa bàn, sớm đạt 

được miễn dịch cộng đồng để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả 

dịch bệnh theo chỉ đạo của Chính phủ. 

- Tiếp tục thực hiện các biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh 

nghiệp và các biện pháp phòng, chống dịch ở các doanh nghiệp. Tập trung tổ 

chức thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; đảm bảo cung ứng kịp thời nhu yếu 

phẩm, lương thực thiết yếu và các hỗ trợ cần thiết cho người dân khi thực hiện 

cách ly; đẩy nhanh việc hỗ trợ cho đối tượng bị ảnh hưởng dịch bệnh, nhất là 

người lao động bị mất việc làm, lao động tự do, người có hoàn cảnh khó khăn 

theo chủ trương của Trung ương. 

3. Đảng ủy Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Quân sự tỉnh tăng cường chỉ đạo 

nắm chắc tình hình, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; kịp thời 

phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong phòng, chống dịch, nhất là 

hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép, các trường hợp lợi dụng tình hình dịch bệnh 
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để trục lợi hoặc xuyên tạc các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước để lôi kéo, kích động, gây rối tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. 

4. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan truyền thông, báo chí làm 

tốt công tác thông tin, tuyên truyền về tình hình dịch bệnh và kết quả phòng, 

chống dịch của tỉnh; chủ động cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, định 

hướng dư luận xã hội, tạo sự thống nhất cao trong phòng, chống dịch. Kiên 

quyết đấu tranh, phản bác các thông tin sai trái, gây tâm lý hoang mang trong 

Nhân dân. 

5. Ban Dân vận Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã 

hội từ tỉnh đến cơ sở tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và 

nhân dân chủ động, tự giác chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch; 

để người dân hiểu "phòng dịch là cơ bản, lâu dài, là quyết định; phòng dịch tốt 

thì không phải chống dịch"; tuyên truyền, vận động người dân ủng hộ công tác 

tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 theo tinh thần “Tiêm vắc xin phòng 

Covid-19 là quyền lợi đối với cá nhân, là trách nhiệm đối với cộng đồng, vắc 

xin tốt nhất là vắc xin được tiêm sớm nhất". Phát huy tinh thần đoàn kết, tương 

thân tương ái, sức mạnh toàn dân trong công tác phòng, chống dịch. 

6. Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, thành viên Ban Chỉ 

đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh thường xuyên theo dõi, bám sát địa bàn 

được phân công phụ trách để kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ khó 

khăn, vướng mắc, động viên lực lượng thực hiện nhiệm vụ ở tuyến đầu và đề 

xuất bổ sung kịp thời các chủ trương, biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với 

diễn biến tình hình dịch trên địa bàn. Chủ động báo cáo Thường trực Tỉnh ủy 

lãnh đạo, chỉ đạo khi có tình huống khẩn cấp về tình hình dịch bệnh. 

Nơi nhận: 
- Như trên, 

- Lưu VPTU. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ 

 

 

 

 

Lê Văn Lương 
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