
UBND TỈNH LAI CHÂU 

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG 

DỊCH BỆNH COVID-19 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 176/CV-BCĐ 

V/v thực hiện chế độ họp và báo cáo    

của Ban chỉ đạo phòng, chống             

dịch Covid-19 tỉnh 

Lai Châu, ngày  15 tháng 5 năm 2020 

 

                                 Kính gửi:  

 

 

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- Thành viên Ban chỉ đạo tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên cả nước nói chung và trên địa 

bàn tỉnh Lai Châu nói riêng đã cơ bản được kiểm soát và đẩy lùi (cả nước 29 ngày 

không phát hiện ca nhiễm mới trong cộng đồng, tỉnh Lai Châu 51 ngày không phát 

hiện ca nhiễm mới); để thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 vừa khôi phục phát triển nền kinh tế theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính 

phủ; sau khi xem xét đề nghị của Sở Y tế tại Văn bản số 644/SYT-NVY ngày 

11/5/2020, Ban chỉ đạo tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Về thời gian họp Ban chỉ đạo tỉnh: Giao Sở Y tế thường xuyên cập nhật, 

theo dõi sát diễn biến tình hình dịch Covid-19; chủ trì, phối hợp với Văn phòng 

UBND tỉnh chủ động tham mưu, đề xuất nội dung và thời gian cụ thể để tổ chức 

các cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh. 

2. Về thời gian báo cáo Ban chỉ đạo tỉnh: 

- Đối với báo tuần: Các sở, ngành, cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm 

vụ được phân công, thực hiện báo cáo định kỳ công tác phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 vào Thứ Sáu hàng tuần. 

- Đối với báo cáo tháng: Các sở, ngành, cơ quan, đơn vị theo chức năng, 

nhiệm vụ được phân công, thực hiện báo cáo định kỳ công tác phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19 trước ngày 01 của tháng kế tiếp. 

- Đối với các sự việc phát sinh hoặc có yêu cầu đột xuất, các ngành, đơn vị 

kịp thời báo cáo Ban chỉ đạo tỉnh và cơ quan thường trực Sở Y tế. 

 Căn cứ nội dung Văn bản này, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên 

quan chỉ đạo triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT. Tỉnh ủy;           (để b/c) 

- TT. HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh; 

- VPUBND: V, C, CB; 

- Lưu: VT, BCĐ, VX2. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Tống Thanh Hải 
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