
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LAI CHÂU 

 

Số:           /UBND-VX 
V/v thực hiện các biện pháp phòng, 

chống kiểm soát lây nhiễm Covid-19 

trong các cơ sở khám, chữa bệnh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 

           Lai Châu, ngày           tháng 02 năm 2021 

                                              

      

             Kính gửi:  

            - Sở Y tế;  

   - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

   - Các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh. 

 

Thực hiện Công điện số 97/CĐ-BYT ngày 29/01/2021 của Bộ Y tế về việc 

tăng cường quyết liệt các biện pháp phòng, kiểm soát lây nhiễm Covid-19 trong 

các cơ sở khám, chữa bệnh (sao gửi kèm theo), Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: 

1. Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, các cơ sở khám, 

chữa bệnh trên địa bàn thực hiện nghiêm nội dung chỉ đạo của Bộ Y tế tại Công 

điện số 97/CĐ-BYT, phải 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.  

2. Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Giám 

đốc các cơ sở khám, chữa bệnh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách 

nhiệm về công tác phòng chống dịch trên địa bàn và tại cơ quan, đơn vị. 

Căn cứ nội dung Văn bản này, yêu cầu Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc các 

cơ sở y tế và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT: Tỉnh ủy (để b/c); 

- TT UBND tỉnh: U; 

- Thành viên BCĐ PC Covid-19 tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- VPUBND tỉnh: V, CB; 

- Lưu: VT, VX2. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 

Tống Thanh Hải 
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