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UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH LAI CHÂU

Số:            /TB-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lai Châu, ngày           tháng 02 năm 2021

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Trần Tiến Dũng - Phó Bí thư Tỉnh uỷ,

Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo tỉnh tại cuộc họp

giao ban trực tuyến về phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ngày 03/2/2021, đồng chí Trần Tiến Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch

UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo tỉnh; đồng chí Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch

Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo tỉnh chủ trì

cuộc họp trực tuyến giao ban Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19. Tham dự

cuộc họp có các đồng chí Lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể là thành viên

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh; Viện trưởng Viện Kiểm sát

tỉnh; Giám đốc: Bảo hiểm xã hội tỉnh, Bệnh viện đa khoa tỉnh, Trung tâm Kiểm

soát bệnh tật tỉnh, Bệnh viện Phổi tỉnh; Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh

Covid-19 các huyện, thành phố.

Sau khi nghe Sở Y tế báo cáo, ý kiến phát biểu của đồng chí Phó Chủ tịch

Thường trực UBND tỉnh và các đại biểu dự họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh

kết luận, chỉ đạo như sau:

Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương tinh thần,

trách nhiệm của các thành viên Ban chỉ đạo tỉnh, Uỷ ban nhân dân và các lực

lượng của các huyện, thành phố đã kịp thời kích hoạt hệ thống phòng chống dịch

trong thời gian ngắn, không chủ quan, lơ là, tập trung nguồn lực, triển khai đồng

bộ, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch; kịp thời điều tra, xác minh,

truy vết, cách ly các trường hợp đi và về từ vùng dịch, người có yếu tố nguy cơ.

Tuy nhiên, tỉnh ta còn gặp khó khăn, chưa chủ động và thực hiện được xét

nghiệm khẳng định vi rút SARS-CoV-2; tình hình dịch bệnh trong nước tiếp tục

diễn biến phức tạp, tốc độ lây nhiễm rất nhanh do chủng mới của vi rút, nguy cơ

dịch bệnh xâm nhập, lây lan vào địa bàn tỉnh là rất cao nếu không có biện pháp

quản lý chặt chẽ. Trước tình hình đó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:
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 1. Các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị tiếp tục huy động sự vào cuộc 

quyết liệt của cả hệ thống chính trị và toàn thể Nhân dân, chủ động mọi phương 

án phòng chống dịch, không để bị động, bất ngờ; không lơ là chủ quan, không 

hoang mang, dao động, không ngăn sông cấm chợ gây cản trở đến sự phát triển 

kinh tế. Chủ động, kịp thời, thực hiện nghiêm chiến lược “lấy phòng dịch làm 

ưu tiên, khóa chặt nguy cơ lây bệnh từ bên ngoài, khoanh vùng dập dịch triệt để 

ở bên trong, chữa trị hiệu quả”. Thực hiện nghiêm yêu cầu “5K” trong phòng, 

chống dịch bệnh. 

2. Đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông, kịp thời, thường xuyên, 

công khai, minh bạch về diễn biến tình hình dịch bệnh, các trường hợp tiếp xúc 

gần với người bệnh, người có nguy cơ cao; cập nhật, thông tin kịp thời các địa 

điểm có dịch tại các địa phương để Nhân dân được biết, đề cao cảnh giác; tập 

trung thông tin về hạn chế tập trung đông người; khuyến cáo hạn chế đi lại, nhất 

là đến vùng có dịch, vùng nguy cơ cao; chủ động khai báo y tế tự nguyện, cài 

đặt ứng dụng Bluezone; yêu cầu thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang khi ra 

ngoài, đặc biệt tại nơi công cộng; giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc. Xử lý 

nghiêm các trường hợp đưa tin không đúng sự thật, không khai báo y tế, khai 

báo y tế không trung thực; trốn tránh, chống đối, không chấp hành biện pháp 

cách ly y tế bằng các biện pháp xử phạt vi phạm hành chính, khởi tố hình sự 

theo đúng quy định. 

 3. Các lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng, Y tế, CDC và các địa 

phương lựa chọn cán bộ có tinh thần trách nhiệm và chuyên môn cao tham gia 

các tổ, đội điều tra, truy vết, xác minh người tiếp xúc gần, người có yếu tố dịch 

tễ để tiến hành cách ly y tế theo quy định. Giao Công an tỉnh khẩn trương tổ 

chức tập huấn trực tuyến cho các lực lượng tham gia về nghiệp vụ, hiệp đồng 

truy vết các F. 

 4. Các lực lượng chức năng, nhất là lực lượng tuyến đầu bố trí đủ nhân 

lực thường trực chống dịch 24/24h sẵn sàng đáp ứng mọi tình huống. Các thành 

viên Ban chỉ đạo tỉnh phải thường xuyên theo dõi, cập nhật sự chỉ đạo của Lãnh 

đạo UBND tỉnh trên nhóm zalo Ban chỉ đạo tỉnh, kịp thời thông tin, báo cáo. 

Các chốt kiểm soát dịch bệnh thực hiện nghiêm quy trình giám sát, kiểm soát 

người ra, vào phương tiện vào địa bàn tỉnh. 
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5. Công an tỉnh và các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm 

soát, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn; tăng cường nắm bắt, phòng ngừa, 

không để bị động, lợi dụng tình hình dịch bệnh, gây mất an ninh trật tự trên địa 

bàn tỉnh. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh có phương án kích hoạt bệnh viện dã chiến. 

Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng kiểm soát chặt chẽ việc xuất nhập cảnh trái phép 

và hoạt động thăm thân của nhân dân vùng biên giới. 

6. Sở Giao thông Vận tải kiểm soát chặt chẽ các phương tiện vận chuyển 

hành khách, thực hiện nghiêm các quy định về vận tải và các quy định phòng, 

chống dịch bệnh; yêu cầu các nhà xe tuân thủ, không chở những người từ vùng 

dịch đã được công bố; xử lý nghiêm các đơn vị vận tải, lái xe vi phạm. 

 7. Các sở, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị tăng cường ứng dụng công 

nghệ thông tin trong chỉ đạo điều hành, đưa các phần mềm đi vào hoạt động; đẩy 

mạnh ứng dụng chuyển đổi số. Tăng cường gửi, nhận văn bản điện tử giữa các 

cơ quan hành chính nhà nước; hạn chế họp tập trung đông người; quán triệt công 

chức, viên chức, người lao động gương mẫu, tuyên truyền cho gia đình và cộng 

đồng về các biện pháp phòng, chống dịch. 

Xây dựng kế hoạch, phương án cắt giảm, hạn chế tổ chức các hội nghị, sự 

kiện, địa điểm tập trung đông người không thật sự cần thiết, nhất là trong phòng 

kín; tổ chức họp trực tuyến qua phần mềm như Zoom...; đối với các hội nghị có 

tính chất “mật”, sự kiện chính trị bắt buộc phải tổ chức, xem xét cắt giảm thành 

phần, số lượng cho phù hợp, đảm bảo các biện pháp an toàn, ngăn ngừa dịch 

bệnh như: Đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, ngồi giãn cách...  

 8. Sở Y tế kiểm tra, rà soát, dự trù vật tư, hóa chất, trang thiết bị thiết yếu 

để chuẩn bị sẵn sàng phương án, đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh, xét 

nghiệm, thu dung, điều trị. Chỉ đạo phân luồng, phân tuyến khám chữa bệnh; 

đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng tuyến đầu chống dịch, không để lây 

nhiễm Covid-19 trong bệnh viện và nhân viên y tế. 

 Giao đồng chí Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh 

chỉ đạo Sở Tài chính, Sở Y tế, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh 

đẩy nhanh việc đầu tư mua sắm hệ thống máy xét nghiệm Covid-19 đảm bảo 

theo quy định. 
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  9. UBND các huyện, thành phố chỉ đạo phát huy vai trò của tổ tự quản, tổ 

phòng dịch ở cơ sở trong việc giám sát cách ly; vận động Nhân dân thực hiện 

giám sát chéo giữa các hộ gia đình, theo dõi sức khỏe người dân tại cộng đồng. 

Thực hiện phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng để quản lý 

tất cả các trường hợp có nguy cơ mắc bệnh không để lây lan dịch bệnh trong 

cộng đồng. 

   10. Các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo tỉnh tăng cường kiểm tra, đôn 

đốc, giám sát tình hình thực hiện phòng, chống dịch theo phân công, kết hợp 

nắm tình hình chuẩn bị tết của Nhân dân (thời gian trước Tết); kịp thời cập nhật, 

thông tin, báo cáo và xử lý những vấn đề phát sinh tại cơ sở, nhất là những vấn 

đề liên quan đến lưu thông nông sản, hàng hóa; giao Sở Công Thươngcó giải 

pháp giải cứu hàng hóa, nông sản kịp thời cho nhân dân bị ảnh hưởng. 

   11. Đối với một số kiến nghị về kinh phí ăn nghỉ tạm thời giao Sở Tài 

chính chủ trì, phối hợp với Sở Y tế để tham mưu, báo cáo tỉnh xem xét từ nguồn 

hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 từ ngân sách của tỉnh và của Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc tỉnh tỉnh; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 08/02/2021. 

 Thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các 

sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị được biết và triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- TT: Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh;                 (để b/c) 

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- Thành viên BCĐ tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- VPUBND tỉnh: V, C, CB, HC; 

- Lưu: VT, VX2. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Vũ Huy Hòa 
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