
 

 

 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH LAI CHÂU 

Số:        /UBND-VX 

V/v kiểm tra công tác phòng, chống 

dịch Covid-19 tại cơ sở 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       Lai Châu, ngày          tháng    năm 2021 

Tình hình dịch bệnh đang có chiều hướng diễn biến phức tạp, trong thời gian 

qua trên địa bàn tỉnh ghi nhận 21 trường hợp nhiễm Covid-19 tại các tỉnh phía Nam 

trở về trong khu cách ly tập trung và một số trường hợp dương tính với Covid-19 

được theo dõi sức khỏe tại nhà sau khi hoàn thành cách ly tập trung trở về địa 

phương; nguy cơ dịch bệnh lây lan ra cộng đồng là rất cao. Để đảm triển khai có hiệu 

quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn, nhất là tại cơ sở, Chủ tịch 

UBND tỉnh chỉ đạo như sau: 

1. Giao các sở, ngành là thành viên Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch 

Covid-19 tỉnh được phân công nhiệm vụ là Tổ trưởng phụ trách địa bàn (theo Quyết 

định số 297/QĐ-TTCH ngày 08/10/2021 của Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch 

Covid-19 tỉnh) cùng 1 đến 2 Tổ viên thực hiện kiểm tra, nắm bắt địa bàn về công tác 

phòng, chống dịch Covid-19. 

- Thời gian kiểm tra: Từ ngày 06/11/2021 đến ngày 09/11/2021. 

2. Nội dung kiểm tra: Tình hình triển khai hoạt động phòng, chống dịch Covid-

19 tại địa phương, cơ sở theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, trong đó cần tập 

trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau: 

- Việc xây dựng kế hoạch, kịch bản phòng, chống dịch của địa phương, đơn vị 

theo các cấp độ. 

- Việc thực hiện khuyến cáo 5K và triển khai các biện pháp về thích ứng an 

toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả Covid-19 tại địa phương.  

- Kết quả tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 theo chỉ đạo của tỉnh và phân 

bổ của Sở Y tế.  

- Phương án phối hợp giữa các lực lượng đảm bảo công tác điều tra, truy vết, 

xét nghiệm, khoanh vùng, cách ly, dập dịch khi có tình huống xảy ra. 

- Công tác quản lý, giám sát người đến và về từ vùng dịch; người cách ly theo 

dõi sức khỏe tại nhà;  

- Kế hoạch mở rộng các khu cách ly tập trung; thành lập trạm y tế lưu động. 

- Hoạt động của Trung tâm Chỉ huy các cấp, của Tổ Covid cộng đồng. 

 

Kính gửi:  

 

 

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 



 

 

 

 

- Các nội dung khác trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.  

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

ngành, liên quan tổ chức thực hiện; kết thúc đợt kiểm tra báo cáo nhanh kết quả về 

UBND tỉnh và Sở Y tế./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT. Tỉnh ủy; (để b/c) 

- Thành viên BCĐ tỉnh; 

- Thành viên TTCH Covid-19 tỉnh; 

- UBND tỉnh: U; 

- VPUBND: V, C; 

- Lưu: VT, VX1. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 Trần Tiến Dũng 
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