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UỶ BAN NHÂN DÂN  

 TỈNH LAI CHÂU 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:           /UBND-VX 
V/v thực hiện kết luận, chỉ đạo của Thủ 

tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính 

phủ về phòng, chống dịch Covid-19 

       Lai Châu, ngày         tháng 6 năm 2021 

 

 

                Kính gửi: 

 - Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

 - Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố. 

  

Tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó lường; đặc biệt là tình trạng lây 

nhiễm trong các khu công nghiệp, từ khu công nghiệp ra cộng đồng và ngược lại; 

dịch lây lan ở những địa điểm tập trung đông người liên quan đến hoạt động tôn 

giáo; một bộ phận nhân dân còn thiếu ý thức, mất cảnh giác, không chấp hành 

nghiêm các quy định về phòng, chống dịch nên rất khó kiểm soát. Thực hiện 

Thông báo số 137/TB-VPCP ngày 30/5/2021 thông báo kết luận của Thủ tướng 

Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp trực tuyến toàn quốc về phòng, chống 

dịch Covid-19; Thông báo số 131/TB-VPCP ngày 28/5/2021 thông báo kết luận 

của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia 

phòng, chống dịch Covid-19 tại cuộc họp trực tuyến với Thành phố Hồ Chí Minh 

và 02 tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang (sao gửi kèm theo), Ủy ban nhân dân tỉnh yêu 

cầu các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ 

thực hiện nghiêm kết luận chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng 

Chính phủ và tập trung một số nhiệm vụ sau:  

 1. Tổ chức quán triệt, chỉ đạo, vận dụng, thực hiện đồng bộ, linh hoạt, hiệu 

quả các mục tiêu, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và năm bài học kinh nghiệm theo 

nội dung kết luận của Thủ tướng Chính phủ.  

 2. Bám sát tình hình thực tế, trên cơ sở chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, 

nhanh chóng, kịp thời đưa ra những quyết định, giải pháp cụ thể, phù hợp, hiệu 

quả trong tổ chức thực hiện phòng, chống dịch. Những vấn đề mới, khó, nhạy 

cảm chưa có quy định hoặc có quy định nhưng chưa phù hợp thì vừa làm vừa rút 

kinh nghiệm, không cầu toàn, không nóng vội, trường hợp vượt quá thẩm quyền 

thì báo cáo cấp trên xin ý kiến chỉ đạo. 

 3. Tăng cường công tác tuyên truyền về lợi ích của việc tiêm phòng vắc xin 

để người dân hiểu, tự giác, tích cực tham gia tiêm vắc xin; tổ chức tiêm vắc xin kịp 

thời theo phân bổ của Bộ Y tế, đảm bảo hiệu quả, an toàn, đúng đối tượng ưu tiên. 

 4. Chú trọng công tác phòng, chống từ xa, từ sớm, từ trước khi có dịch; 

đảm bảo phương châm “5K + vắc xin”. Quán triệt tư tưởng chủ đạo là phòng 

bệnh chủ động, tích cực, thường xuyên, phát hiện sớm, cách ly nhanh, điều trị 

hiệu quả, nhanh chóng ổn định tình hình. Kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh các hoạt 

động tụ tập  đông người không đúng quy định. 
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 5. Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ hoạt động nhập cảnh, ngăn ngừa, phát hiện, 

xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép. Quản lý chặt chẽ công tác cách 

ly tập trung, theo dõi sau cách ly, bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch. 

 6. Các cơ quan, đơn vị, địa phương huy động mọi nguồn lực hợp pháp cho 

phòng, chống dịch, đặc biệt là việc mua vắc xin phòng dịch.  

 7. Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh phải tập trung bảo vệ sức 

khỏe cho công nhân, người lao động; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa người lao 

động, doanh nghiệp, nhà nước và cùng chia sẻ khó khăn chung. Liên đoàn Lao 

động tỉnh chỉ đạo tổ chức công đoàn các cấp chủ động tham gia tích cực hơn nữa 

trong công tác phòng, chống dịch, vừa thúc đẩy sản xuất, vừa bảo vệ quyền và lợi 

ích hợp pháp của công nhân, người lao động. 

 8. Đổi mới mạnh mẽ công tác truyền thông để nhân dân hiểu, tin tưởng, 

chia sẻ, thông cảm, được cảm hứng để tích cực tham gia, tự nguyện đóng góp 

nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch. 

 9. Các địa phương, đơn vị chủ động, sáng tạo triển khai các giải pháp ổn 

định tình hình kinh tế - xã hội, không làm đứt gẫy các chuỗi sản xuất, kinh doanh, 

nhất là tại các doanh nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh. 

 10. Các cấp các ngành quán triệt phương châm chỉ đạo “Ba không: Không 

nói thiếu kinh phí, phương tiện, vật tư y tế, sinh phẩm…; không nói thiếu nhân 

lực; không nói thiếu quy định và cơ chế, chính sách”, nỗ lực cao nhất để đảm bảo 

hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu về phát triển kinh tế xã hội năm 2021. 

 11. Tổ chức thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng vào dịp sơ kết 6 

tháng đầu năm 2021, đảm bảo dân chủ, công bằng, khách quan, quan tâm, động 

viên kịp thời các lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch. 

 Căn cứ nội dung Văn bản này, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa 

phương tổ chức triển khai, thực hiện./. 

Nơi nhận:                                                                                         

- Như trên; 

- Đ/c Bí thư Tỉnh ủy; (để B/c) 

- TT: Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh (b/c);  

- UBND tỉnh: U;  

- Thành viên BCĐ PCD Covid-19 tỉnh; 

- VPUBND tỉnh: V, C, CB, HC;  

- Lưu: VT, VX1. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Tống Thanh Hải 
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