
 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LAI CHÂU 

Số:         /UBND-VX 

V/v triển khai thực hiện kết luận 

của Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       Lai Châu, ngày       tháng 8 năm 2022 

 

Thực hiện Thông báo số 1085/TB-BYT ngày 23/8/2022 thông báo kết luận 

của Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan tại Hội nghị trực tuyến về tiến độ 

tiêm vắc xin phòng Covid-19 và tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh 

(gửi kèm theo); Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo:  

1. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan triển khai 

thực hiện các nội dung theo kết luận chỉ đạo của Bộ Y tế đối với các địa phương. 

Kịp thời tham mưu UBND tỉnh nội dung vượt quá thẩm quyền để triển khai thực 

hiện đồng bộ, phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh. 

2. Sở Y tế và UBND các huyện, thành phố chỉ đạo đẩy nhanh hơn nữa tốc độ 

tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 5-12 tuổi trong tháng 8/2022; 

tiêm vắc xin mũi 3, mũi 4 cho từng nhóm đối tượng theo chỉ đạo của Thủ tướng 

Chính phủ và của tỉnh, không để vắc xin không được sử dụng kịp thời, gây lãng phí. 

3. Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo chí, phối hợp với Ngành 

Y tế, các địa phương, cơ quan liên quan tăng cường công tác truyền thông về các 

biện pháp phòng, chống dịch bệnh; tác dụng, hiệu quả của vắc xin trong ngăn 

ngừa bệnh nặng, tử vong để khuyến khích, vận động người dân tham gia tiêm 

chủng đầy đủ, đúng lịch; triển khai Chiến dịch “Bảo vệ người có nguy cơ cao 

trong dịch Covid-19” và phối hợp với ngành Giáo dục phát động chiến dịch “Vui 

trung thu và tựu trường an toàn”. 

4. Các sở, ngành, đoàn thể tỉnh tham gia tích cực các hoạt động phòng, 

chống dịch; kêu gọi mọi người dân tham gia phòng, chống dịch, mỗi tuần dành ít 

nhất 10 phút để kiểm tra, phát hiện và xử lý triệt để ổ loăng quăng, bọ gậy trong 

và ngoài nhà./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; (để b/c) 

- UBND tỉnh: U; 

- Thành viên BCĐ PCD Covid-29 tỉnh; 

- VPUBND tỉnh: V, C, CB, HC; 

- Lưu: VT, VX1. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Tống Thanh Hải 
 

 

 Kính gửi: 

 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 
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