
 

 

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 150/TB-

VPCP của Văn phòng Chính phủ 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 150/TB-VPCP ngày 04/6/2021 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 tại cuộc họp Thường 

trực Ban Chỉ đạo trực tuyến với các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang và Thành phố Hồ 

Chí Minh (gửi kèm theo); Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa 

phương thực hiện nghiêm kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ và tập trung một 

số nhiệm vụ sau: 

1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc hơn nữa quan điểm “chống dịch như chống 

giặc”; tập trung cao độ thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương và của 

tỉnh. Xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu, thực hiện nghiêm nguyên tắc “3 

không” theo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 137/TB-VPCP 

ngày 30/5/2021 (Công văn 1521/UBND-VX ngày 02/6/2021 của UBND tỉnh).  

2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và UBND các huyện, thành phố kiểm tra rà soát, 

giảm mật độ, số lượng người cách ly tập trung, đảm bảo an toàn khi tiếp xúc, không 

để lây nhiễm chéo tại các cơ sở cách ly tập trung. 

3. Ngành Y tế có phương án tập huấn, hướng dẫn thí điểm tự lấy mẫu xét 

nghiệm trong quá trình thực hiện xét nghiệm trên diện rộng, đề phòng tình huống xấu 

lực lượng lấy mẫu quá tải; thực hiện nghiêm việc khử khuẩn tay sau mỗi lần lấy mẫu, 

tuyệt đối không để lây nhiễm chéo trong quá trình lấy mẫu. 

4. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Y tế kiểm tra, rà soát 

việc cài đặt, sử dụng phần mềm truy vết của tỉnh đảm bảo thông tin an toàn, đúng 

pháp luật, tạo thuận lợi cho người dân khi khai báo.  

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

đơn vị liên quan triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT: Tỉnh uỷ; (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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