
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LAI CHÂU 

Số:         /UBND-VX 
V/v triển khai thực hiện Công 

điện số 8149/CĐ-VPCP của 

Văn phòng Chính phủ  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        

Lai Châu, ngày     tháng 11 năm 2021 

Thực hiện Công điện số 8149/CĐ-VPCP ngày 07/11/2021 của Văn phòng 

Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch 

COVID-19 (sao gửi kèm). Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: 

1. Các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan thực hiện nghiêm Nghị 

quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ, chỉ đạo của Bộ Y tế và UBND tỉnh 

về “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”; chuẩn bị 

phương án, kịch bản phòng, chống dịch trên địa bàn, đơn vị đảm bảo linh hoạt, khoa 

học, hiệu quả; tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm những giải pháp phòng, chống 

dịch như xét nghiệm nhanh, cách ly kịp thời, điều trị hiệu quả,... gắn với thực hiện tốt 

việc khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội. 

2. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nâng cao năng lực hệ 

thống y tế, nhất là y tế cơ sở; chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng thành lập ngay Trạm Y tế 

lưu động ở những nơi dịch bùng phát, địa bàn dịch phức tạp; tổ chức tiêm chủng 

nhanh, kịp thời, hiệu quả ngay sau khi được phân bổ vắc xin.  

3. Các sở, ban, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được phân 

công tăng cường thực hiện kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các cơ quan, 

đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, nhất là tại bệnh viện, cơ sở sản xuất, chợ, siêu thị, 

bến xe,... yêu cầu thực hiện nghiêm antoancovid; đẩy mạnh tuyên truyền người 

dân tiếp tục thực hiện 5K, không vì đã tiêm vắc xin mà lơ là, chủ quan; xử lý 

nghiêm vi phạm về phòng, chống dịch.  

4. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với các địa phương tiếp 

tục rà soát, thực hiện nghiêm chính sách hỗ trợ người dân, an sinh xã hội, bảo đảm 

kịp thời, hiệu quả, đúng đối tượng theo quy định.  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, các địa 

phương, đơn vị liên quan tổ chức, triển khai thực hiện./.  

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- TT: Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh; (b/c) 

- Thành viên BCĐ Covid19 tỉnh; 

- Thành viên TTCH Covid-19 tỉnh; 

- UBND tỉnh: U; 

- VPUBND tỉnh: V, C, CB; 

- Lưu: VT, VX1. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Tống Thanh Hải 

 

Kính gửi:   

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 
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