
 

 

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 18 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       Lai Châu, ngày      tháng 12 năm 2022 

 

Thực hiện Thông báo số 364/TB-VPCP ngày 29/11/2022 của Văn phòng 

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

19 tại Phiên họp thứ 18 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 trực 

tuyến với các địa phương; Công văn số 6860/BYT-DP ngày 28/11/2022 của Bộ Y tế 

về việc tăng cường tiếp nhận và triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 (gửi kèm 

theo); Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, các cấp, cơ quan, đơn vị liên quan 

theo chức năng nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện: 

1. Tiếp tục quán triệt các quan điểm: Tập trung kiểm soát dịch bệnh, không 

để dịch chồng dịch; Tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác với tình hình 

dịch bệnh; Nâng cao tinh thần chủ động, khả năng phòng chống dịch ở các cấp; 

tăng cường hệ thống giám sát, nâng cao năng lực điều trị, nhất là thúc đẩy nhanh 

hơn nữa tiến độ tiêm vắc xin.  

2. Sở Y tế tiếp tục đôn đốc quyết liệt, hướng dẫn cụ thể tiêm vắc xin tại các 

địa phương; bảo đảm cung ứng, phân bổ đầy đủ, kịp thời vắc xin phòng COVID-

19 trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo tại Công văn số 6860/BYT-DP ngày 28/11/2022 

của Bộ Y tế. Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng, triển khai kế hoạch 

tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại các cơ sở giáo dục, đào tạo theo kế hoạch của 

Bộ Y tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo (Kế hoạch số 1557/KH-BYT-BGDĐT ngày 

18/11/2022); triển khai hiệu quả công tác vận động tiêm chủng đối với phụ huynh 

học sinh; phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện, 

bảo đảm hiệu quả. Chủ động, kịp thời cung cấp thông tin, số liệu cho các cơ quan 

báo chí, truyền thông để việc truyền thông bảo đảm chính xác, thống nhất, hiệu 

quả. Tích cực tham mưu cho Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh tiếp 

tục hoạt động nghiêm túc, theo đúng Quy chế làm việc.    

- Tăng cường triển khai phòng chống các dịch bệnh lưu hành, bệnh mới nổi 

khác như: Sốt xuất huyết, Tay chân miệng, Đậu mùa khỉ...; 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư xử lý các 

vướng mắc phát sinh (nếu có) trong quy định về đấu thầu mua sắm thuốc, vật tư, 
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trang thiết bị y tế; bảo đảm thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế trong phòng, chống 

dịch COVID-19; trường hợp vượt quá thẩm quyền thì kịp thời tham mưu báo cáo 

cấp có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo giải quyết. 

3. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục 

chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí, truyền thông triển khai công tác thông tin 

truyền thông trên cơ sở khoa học, thực tiễn, thống nhất; thông tin kịp thời, chính 

xác, khách quan tình hình dịch, kết quả phòng, chống dịch; tình hình phục hồi, 

phát triển kinh tế - xã hội; lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực, lấy cái đẹp dẹp cái xấu; chủ 

động, tích cực hơn nữa trong công tác truyền thông, nhất là về truyền thông chính 

sách; không để xảy ra khủng hoảng truyền thông; phát huy vai trò, hiệu quả của hệ 

thống thông tin, truyền thông cơ sở. Tăng cường thông tin, tuyên truyền nhằm thúc 

đẩy việc tiêm vắc xin, trong đó tập trung thông tin về tác dụng, hiệu quả của vắc 

xin trong ngăn ngừa nhiễm bệnh, diễn biến nặng, tử vong; khuyến cáo, hướng dẫn 

người dân chủ động tham gia các biện pháp phòng chống dịch bệnh.  

4. Đề nghị Ban Dân vận Tỉnh ủy nắm bắt tình hình nhân dân và công tác 

phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh; vận động nhân dân tiêm vắc xin 

để phòng, chống dịch, nhất là tiêm vắc xin cho trẻ em theo quy định của Bộ Y tế 

và Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

5. Sở Y tế và UBND các huyện, thành phố rà soát, đánh giá, có giải pháp 

giải quyết kịp thời đối với thuốc, vật tư, trang thiết y tế đã mua cho phòng, chống 

dịch COVID-19 còn tồn đọng, chưa sử dụng hết. Phối hợp với các sở, ngành liên 

quan đẩy mạnh hơn nữa kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân 

cư; Chú trọng theo dõi, bám sát, nghiên cứu thực tiễn để tổng kết kinh nghiệm, đề 

ra chính sách nhanh, phản ứng chính sách kịp thời theo tình hình thực tế. 

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

các sở, ngành, địa phương liên quan phối hợp 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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