
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN  

TỈNH LAI CHÂU 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /UBND-VX 
V/v thực hiện Thông báo số 110/TB-

VPCP của Văn phòng Chính phủ và 

Công văn số 4150/BYT-MT của Bộ Y tế 

về phòng, chống dịch Covid-19 

Lai Châu, ngày          tháng    năm 2021 

 

Kính gửi: 

 

 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 

          Thực hiện Thông báo số 110/TB-VPCP ngày 18/5/2021 của Văn phòng 

Chính phủ thông báo kết luận của Phó Thủ thướng Chính phủ Vũ Đức Đam 

Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19; Công văn số 

4150/BYT-MT ngày 21/5/2021 của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng, 

chống dịch tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp (gửi kèm theo); 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thực hiện 

nghiêm kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo của Bộ Y tế và tập trung 

một số nhiệm vụ sau: 

1. Các cấp, các ngành tăng cường chỉ đạo thực hiện nghiêm yêu cầu 5K 

đối với cá nhân, an toàn Covid-19 đối với tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp. 

Thường xuyên kiểm tra, phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các vi phạm. 

Không “ngăn sông cấm chợ”, gây ách tắc lưu thông hàng hóa ảnh hưởng đến 

phát triển kinh tế xã hội và đời sống người dân.  

2. UBND các huyện, thành phố chủ trì, phối hợp với các ngành quản lý lĩnh 

vực chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và đôn đốc các cơ sở lao động trên địa bàn quản lý 

nghiêm túc thực hiện Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 của Ban 

Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 về việc hướng dẫn phòng, chống 

và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho 

người lao động; Công văn số 1228/UBND-VX ngày 11/5/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh. Yêu cầu các cơ sở sản xuất kinh doanh tổ chức tập huấn cho tất cả 

các thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tại cơ sở sản xuất kinh 

doanh (được thành lập theo hướng dẫn tại Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG) và 

lãnh đạo bộ phận, phân xưởng sản xuất, mạng lưới an toàn vệ sinh viên về các 

biện pháp phòng, chống dịch tại nơi làm việc. Thực hiện tự đánh giá nguy cơ lây 

nhiễm dịch Covid-19 và cập nhật dữ liệu bản đồ an toàn phòng, chống dịch 

Covid-19 cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh; đưa các nội dung về phòng, chống 

dịch vào nội quy làm việc của cơ sở sản xuất, kinh doanh. 

3. Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh quy mô lớn có thể thành lập các tổ 

an toàn Covid-19 tại nơi làm việc theo hướng tại Công văn số 4150/BYT-MT để 

hỗ trợ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh 

triển khai Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG. 



 

 

Căn cứ nội dung Văn bản này, yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành, cơ 

quan, đơn vị, địa phương liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT: Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh; (B/c)                     

- UBND tỉnh: U; 

- V, C, CB, HC; 

- Lưu: VT, VX1. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Tống Thanh Hải 
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