
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LAI CHÂU 

Số:         /UBND-VX 

V/v triển khai thực hiện Thông 

báo số 347/TB-VPCP và Công 

điện số 9406/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 12 năm 2021 

Thực hiện Thông báo số 347/TB-VPCP ngày 22/12/2021 của Văn phòng 

Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp 

trực tuyến các địa phương về công tác phòng, chống dịch Covid-19; Công điện số 

9406/CĐ-VPCP ngày 23/12/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc tăng cường 

công tác tiêm chủng, kiểm soát biến chủng mới Omicron của vi rút SARS-CoV-2 

(sao gửi kèm). Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương, đơn 

vị liên quan thực hiện tốt các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và tập 

trung một số nhiệm vụ sau: 

1. Các cấp, các ngành, địa phương đơn vị liên quan thực hiện tốt 3 trụ cột 

phòng, chống dịch (cách ly - xét nghiệm - điều trị) và công thức “5K + vắc xin, 

thuốc điều trị + đề cao ý thức người dân và các biện pháp khác”…Rà soát, rút 

kinh nghiệm, tổ chức thực hiện nghiêm túc, quyết liệt hơn nữa; không tổ chức các 

hoạt động tập trung đông người, nhất là vào dịp Tết Dương lịch và tết Nguyên 

đán; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm.  

- Để ngăn chặn ca lây nhiễm tuyệt đối không lơ là, chủ quan, bám sát tình 

hình, sớm có biện pháp phát hiện các ổ dịch, chủng mới xâm nhập vào tỉnh; tăng 

cường xét nghiệm tầm soát với đối tượng, địa bàn có nguy cơ cao; đặc biệt chú ý 

công tác phòng, chống dịch tại các đô thị tập chung đông dân cư.  

2. Sở Y tế, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan 

cần bảo đảm thực hiện đầy đủ các yêu cầu: Người dân phải được tiếp cận y tế từ 

sớm, từ xa, nâng cao năng lực y tế cơ sở, chủ động sẵn sàng về trang bị, nhân 

lực, thuốc điều trị, ô xy…; vắc xin là yếu tố chiến lược, quyết định cả trước mắt 

và dài hạn đối với công tác phòng, chống dịch; bảo đảm dinh dưỡng và chăm 

sóc, động viên tinh thần cho người bệnh, kết hợp đông y và tây y trong điều trị.  

 - Thần tốc hơn nữa trong thực hiện chiến dịch tiêm chủng vắc xin, tổ 

chức tiêm an toàn, nhanh nhất; tiến hành “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng 

người”, tổ chức các tổ lưu động để vận động người dân và tiến hành tiêm vắc 

xin. Chậm nhất ngày 31 tháng 12 năm 2021 phải hoàn thành việc tiêm mũi 2 cho 

người từ 18 tuổi trở lên; không để sót, đặc biệt người có bệnh nền, người trên 50 

tuổi; hoàn thành tiêm mũi 2 cho người từ 12-18 tuổi trong tháng 01 năm 2022, 
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- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 



 

 

 

 

mũi thứ 3 cho người từ 18 tuổi trở lên trong Quý I năm 2022. Chủ động có kế 

hoạch, phương án tiêm vắc xin cho trẻ em từ 5 tuổi đến 11 tuổi sau khi có ý kiến 

chỉ đạo của Trung ương. Xác định trách nhiệm của của cá nhân và tập thể trước 

Tỉnh ủy, UBND tỉnh khi không hoàn thành nhiệm vụ; đồng thời nghiên cứu 

tham mưu UBND tỉnh chế tài xử lý với những người không chịu tiêm vắc xin 

(trừ người chống chỉ định tiêm). 

- Tăng cường hướng dẫn, tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn để phát 

hiện, xét nghiệm sàng lọc, điều trị ban đầu, điều trị sớm các trường hợp F0 tại cơ 

sở, tại nhà cho hệ thống y tế dự phòng, y tế cơ sở; thành lập trạm y tế lưu động, 

bảo đảm trang thiết bị y tế cần thiết, đồng thời điều động lực lượng hỗ trợ đối 

với địa phương phát hiện nhiều ca nhiễm, dịch diễn biến phức tạp; huy động 

nhân viên y tế đã nghỉ hưu, hệ thống y tế tư nhân tham gia công tác chăm sóc, 

hỗ trợ điều trị người nhiễm Covid-19, nhất là tại cơ sở. 

3. Các sở, ngành, địa phương tham khảo, lấy ý kiến của doanh nghiệp, 

người dân về triển khai các biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả, phù hợp và 

bảo đảm sản xuất kinh doanh an toàn; tiếp tục quan tâm công tác bảo đảm an 

sinh xã hội, đẩy mạnh tuyên truyền để người dân tự giác, tự nguyện, tích cực 

tham gia công tác phòng, chống dịch để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng, 

vì lợi ích quốc gia, dân tộc.  

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

các sở, ban, ngành tỉnh, địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức, triển 

khai thực hiện./.  

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- TT: Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh; (b/c) 

- Thành viên BCĐ Covid-19 tỉnh; 

- UBND tỉnh: U; 

- Trung tâm Chỉ huy Covid-19 tỉnh; 

- Tổ Tư vấn Covid-19 độc lập; 

- VPUBND tỉnh: V, C, CB, HC; 

- Lưu: VT, VX1. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Tống Thanh Hải 
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