
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LAI CHÂU 

Số:         /UBND-VX 

V/v thực hiện kết luận của Ban 

Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống 

dịch Covid-19 Phiên họp thứ 17 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       Lai Châu, ngày      tháng 9 năm 2022 

 

Trong nước, dịch Covid-19 vẫn đang được kiểm soát; tuy nhiên vẫn tiềm ẩn 

nguy cơ diễn biến phức tạp, khó lường do: Vi rút biến đổi, xuất hiện các biến thể 

mới; hiệu lực bảo vệ của vắc xin suy giảm theo thời gian; các dịch bệnh thông 

thường, dịch bệnh theo mùa có xu hướng gia tăng dẫn đến nguy cơ dịch chồng 

dịch. Thực hiện Thông báo số 288/TB-VPCP ngày 19/9/2022 của Văn phòng 

Chính phủ thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-

19 tại Phiên họp thứ 17 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 trực 

tuyến với các địa phương (gửi kèm theo); Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:  

1. Các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục quán 

triệt và triển khai thực hiện nghiêm các quan điểm phòng, chống dịch: Đặt tính 

mạng, sức khỏe người dân lên trên hết, trước hết; người dân là trung tâm, là chủ 

thể trong phòng, chống dịch. Phòng bệnh hơn chữa bệnh, phòng dịch từ sớm, từ 

xa, từ cơ sở; vắc xin là biện pháp chiến lược, quan trọng trong phòng, chống 

dịch. Thực hiện đồng bộ các giải pháp để bảo đảm an ninh, an toàn trật tự xã 

hội, an sinh xã hội, góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, thực hiện Chương 

trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Cơ quan, địa phương nào để dịch 

bệnh bùng phát trở lại do nguyên nhân chủ quan phải chịu trách nhiệm trước 

Đảng, Nhà nước, trước Nhân dân. 

2. Sở Y tế, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan quyết liệt 

chỉ đạo khẩn trương hoàn thành việc tiêm vắc xin theo mục tiêu, hướng dẫn, chỉ 

đạo của Trung ương, của tỉnh, bảo đảm an toàn, khoa học, hiệu quả. Đối với 

những địa phương, nhất là cấp xã có tỉ lệ tiêm chủng thấp, nghiêm túc rà soát, 

xem xét trách nhiệm, làm rõ nguyên nhân chưa hoàn thành việc tiêm vắc xin để 

khẩn trương có biện pháp khắc phục. 

3. Sở Y tế có trách nhiệm bảo đảm phân bổ đầy đủ, kịp thời vắc xin phòng 

Covid-19 cho các địa phương trong tỉnh, không để thiếu vắc xin (trường hợp 

thiếu vắc xin do nguồn cung từ Trung ương thì kịp thời tham mưu UBND tỉnh 

kiến nghị, đề xuất với Bộ Y tế); thường xuyên rà soát, chỉ đạo, đôn đốc các địa 
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- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 



 

 

 

 

phương có tỉ lệ tiêm thấp đẩy nhanh việc tiêm vắc xin, thực hiện nhắc các địa 

phương có tỷ lệ tiêm thấp trên nhóm Zalo của Trung tâm Chỉ huy phòng chống 

dịch Covid-19 tỉnh theo chỉ đạo; cùng với các cơ quan truyền thông đẩy mạnh 

tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia tiêm vắc xin; phối hợp với 

Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, các địa phương, các cơ quan, đơn 

vị liên quan đẩy nhanh việc chuẩn hóa số liệu tiêm chủng trên nền tảng Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về dân cư.  

- Tăng cường kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống dịch trên địa bàn 

tỉnh; không để dịch bệnh bùng phát trở lại, không để dịch chồng dịch. Rà soát, 

kiện toàn, nâng cao năng lực y tế cơ sở, y tế dự phòng; đối với các nội dung đề 

xuất đầu tư thuộc lĩnh vực y tế phải bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, tránh tình 

trạng dàn trải, manh mún.  

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan thực hiện nghiêm các nhiệm 

vụ, giải pháp về bảo đảm thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế theo Công điện số 

778/CĐ-TTg ngày 05/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 

3294/UBND-VX ngày 08/9/2022 của UBND tỉnh, không để xảy ra thiếu thuốc 

vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh của Nhân dân, 

đặc biệt là cho phòng, chống dịch Covid-19, sẵn sàng đáp ứng mọi tình huống của 

dịch bệnh.  

4. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Y tế, các địa phương đẩy mạnh 

hơn nữa công tác tiêm vắc xin để hoàn thành kế hoạch tiêm vắc xin phòng 

Covid-19 cho trẻ em, học sinh. 

5. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các địa phương, cơ 

quan liên quan rà soát, triển khai các chế độ, chính sách hỗ trợ các đối tượng bị 

ảnh hưởng bởi dịch bệnh, không để sót, lọt người được hưởng trợ cấp. 

6. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai các giải pháp thúc đẩy phát 

triển du lịch; làm tốt công tác phòng, chống dịch trong ngành du lịch và công tác 

xúc tiến, quảng bá du lịch của tỉnh. 

7. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan 

thực hiện hiệu quả các biện pháp công tác nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, từ 

cơ sở; bảo đảm trật tự an toàn xã hội, an sinh xã hội và thúc đẩy phục hồi kinh tế 

- xã hội; không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; không để các thế lực 

thù địch, phản động, chống đối lợi dụng chống phá. 

8. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo 

các cơ quan, báo chí truyền thông, hệ thống thông tin cơ sở tuyên truyền về chủ 

trương, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về phòng, chống dịch, hiệu quả, lợi ích của 

tiêm vắc xin, nhất là người có nguy cơ cao, bệnh lý nền, trẻ em để khuyến khích 



 

 

 

 

và hướng dẫn người dân tích cực tham gia tiêm vắc xin để bảo vệ bản thân và 

cộng đồng; phối hợp với Sở Y tế tuyên truyền thông điệp “2K (Khẩu trang, Khử 

khuẩn) + vắc xin + thuốc + điều trị + công nghệ + ý thức người dân và các biện 

pháp khác” để phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.   

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy và các tổ 

chức đoàn thể tỉnh tiếp tục nắm tình hình Nhân dân và công tác phòng, chống dịch 

tại cơ sở, tình hình triển khai các chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19. 

Phối hợp vận động hỗ trợ, giúp đỡ người bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, nhất là đối 

với người khó khăn, người yếu thế, người bị ảnh hưởng của dịch bệnh.   

Căn cứ nội dung Văn bản này, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng 

các sở, ban, ngành, địa phương liên quan tổ chức triển khai thực hiện./.  

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 
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