
 

  

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LAI CHÂU 

 

Số:            /UBND-VX 
V/v tăng cường thực hiện các công 

điện và văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế 

về phòng chống dịch Covid-19 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

          Lai Châu, ngày           tháng 8 năm 2020 

 

                                     Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế: Công điện số 1212/CĐ-

BYT ngày 03/8/2020 về việc tăng cường quyết liệt phòng và kiểm soát lây 

nhiễm Covid-19 trong các cơ sở khám, chữa bệnh, đặc biệt cho các đối tượng 

có nguy cơ cao; Công điện số 1191/CĐ-BYT ngày 31/7/2020 về việc khẩn 

trương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; Công văn số 

4109/BYT-DP ngày 01/8/2020 về việc thực hiện xét nghiệm Covid-19 (các 

văn bản sao gửi kèm theo); 

Để triển khai các biện pháp nhằm hạn chế tối đa hậu quả của dịch bệnh 

Covid-19, đảm bảo an toàn cho người bệnh, nhân viên y tế và cộng đồng, Chủ 

tịch UBND yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện thành phố thực 

hiện tốt các nội dung văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế: 

1. Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố tiếp tục thực 

hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia, của 

Bộ Y tế và của tỉnh; đề cao trách nhiệm của cấp ủy chính quyền, người đứng 

đầu cơ quan, đơn vị; huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc triển khai đồng 

bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch theo phương châm 4 

tại chỗ. 

2. Sở Y tế  

- Chỉ đạo, quán triệt các cơ sở y tế thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các 

biện pháp phòng và kiểm soát lây nhiễm Covid-19 trong các cơ sở khám chữa 

bệnh theo nội dung Công điện số 1212/CĐ-BYT, tuyệt đối không để dịch 

bệnh bùng phát, lây nhiễm tại cơ sở y tế.  

- Tổ chức tốt công tác xét nghiệm; đề xuất nhu cầu vật tư, hóa chất, sinh 

phẩm, trang thiết bị để củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực, khả năng cho 

các phòng xét nghiệm; đảm bảo đầy đủ các điều kiện cần thiết để chủ động 

trong xét nghiệm khẳng định chẩn đoán vi rút SAR-CoV-2 tại chỗ, theo nội 

dung Công văn số 4109/BYT-DP, góp phần phát hiện sớm, xử lý kịp thời, 

điều trị triệt để ổ dịch. 

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát và giao trách nhiệm cho Thủ trưởng 

các cơ sở y tế chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở Y tế 

về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại cơ sở. 
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Căn cứ nội dung Văn bản này, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng 

các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố triển khai, thực 

hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh; 

- VPUBND: V, CB; 

- Lưu: VT,  VX2. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Tống Thanh Hải 
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