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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 6 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực  

UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh tại  

cuộc họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19 
 

 
Ngày 24/6/2021, đồng chí Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực 

UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh 
Covid-19 tỉnh chủ trì cuộc họp giao ban trực tuyến Ban Chỉ đạo tỉnh về công tác 
phòng, chống dịch Covid-19. Tham dự cuộc họp có các đồng chí là thành viên 
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh; Chốt trưởng 04 Chốt kiểm 
soát dịch Covid-19 của tỉnh. 

Sau khi nghe Sở Y tế báo cáo; ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, 

đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đánh giá cao tinh thần trách 

nhiệm, sự tham gia, phối hợp của các sở, ngành chức năng và các địa phương, 

triển khai thực hiện tốt kế hoạch của tỉnh đón số lượng lớn công dân từ Bắc 

Giang trở về đảm bảo phù hợp thực tiễn, an toàn, hiệu quả, quản lý, cách ly đúng 

quy định; đã kịp thời đánh giá, phân loại mức độ nguy cơ đối với từng cấp để áp 

dụng các biện pháp hành chính tương ứng, phù hợp để thực hiện mục tiêu kép. 

Tuy nhiên, việc tổ chức đón công dân trở về có khâu còn chưa đồng bộ, thống 

nhất, còn khó khăn cho các địa phương khi tổ chức đón công dân trở về. Nguy 

cơ dịch bệnh luôn tiềm ẩn và bùng phát bất cứ lúc nào, ở bất cứ nơi đâu. Trong 

thời gian tới đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu các cấp, 

các ngành, thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:  

1. Tiếp tục quán triệt tinh thần “chống dịch như chống giặc”; thống nhất trong 

lãnh đạo, chỉ đạo các quan điểm xuyên suốt về phòng, chống dịch được tiếp tục với 

chiến lược 5K + vắc xin và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin.  

2. Tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, chủ 

động hơn nữa, quyết liệt hơn nữa trong triển khai các biện pháp phòng, chống 

dịch; tiếp tục huy động toàn bộ hệ thống chính trị, toàn dân; phát huy sức mạnh 

khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tham gia tích cực vào công tác phòng, chống 

dịch và phát triển kinh tế xã hội. 

3. Các cấp, các ngành thực hiện nghiêm công tác quản lý nhập cảnh, truy 

vết, cách ly, sau cách ly, xét nghiệm; chủ động nâng cao năng lực xét nghiệm, 

cách ly, điều trị, đảm bảo an toàn tại các cơ sở sản xuất kinh doanh.  

4. Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chuẩn bị 

chu đáo các điều kiện cần thiết để tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 

2021 trên địa bàn tỉnh được an toàn, hiệu quả. 
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5. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị đẩy nhanh việc tiêm 

phòng vắc xin đợt 3 theo phân bổ của Bộ Y tế, đảm bảo an toàn, tiết kiệm, đúng 

đối tượng. Kịp thời thông báo kết quả đánh giá, phân loại mức độ nguy cơ của cấp 

tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên các phương tiện thông tin truyền thông để thực hiện 

các biện pháp hành chính trong phòng, chống dịch. 

6. Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo chí tăng cường công tác 

truyền thông, phản ánh những nỗ lực chống dịch trên mọi mặt, nhấn mạnh truyền 

thông 5K + vắc xin và tăng cường ứng dụng công nghệ; khuyến khích, huy động 

người dân tham gia thực hiện chiến dịch tiêm chủng vắc xin Covid-19 theo nhóm 

đối tượng quy định. 

7. Sở Y tế và UBND các huyện, thành phố chủ động cập nhật thông tin 

dịch tễ, thường xuyên thực hiện đánh giá, phân loại mức độ nguy cơ theo Quyết 

định 2686/QĐ-BCĐQG ngày 31/5/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia và Công văn 

số 1771/UBND-VX, ngày 21/6/2021 của UBND tỉnh để áp dụng các biện pháp 

phòng, chống dịch phù hợp. Theo kết quả đánh giá, phân loại của Sở Y tế, hiện 

tại cấp tỉnh và 100% các huyện, thành phố ở mức độ “Bình thường mới” vì vậy 

các dịch vụ không thiết yếu như: Karaoke, xông hơi, mát xa, rạp chiếu phim, 

điểm cung cấp dịch vụ internet, điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử…quy 

định tại Công văn số 1758/UBND-VX ngày 21/6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh 

được hoạt động trở lại từ 0 giờ ngày 24/6/2021.  

8. UBND các huyện, thành phố quán triệt thực hiện nghiêm các biện pháp 

phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc 

nhở, nhất là đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ đã được nới lỏng, các dịch vụ 

không thiết yếu được hoạt động trở lại phải đảm bảo các yêu cầu phòng, chống 

dịch theo quy định; thực hiện nghiêm các giải pháp bắt buộc tương ứng với mức 

độ nguy cơ đã được đánh giá, phân loại; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi 

phạm. Tiếp tục giám sát chặt chẽ việc tuân thủ các quy định về quản lý, cách ly y 

tế tại nhà và theo dõi sức khỏe của các công dân trở về từ Bắc Giang. 

 9. Về một số đề xuất, kiến nghị:  

- Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Y tế có văn bản trả lời, hướng 

dẫn thực hiện chế chính sách về phòng chống dịch theo đề nghị của UBND 

huyện Than Uyên, huyện Phong Thổ và các địa phương tại cuộc họp (trước ngày 

05/7/2021).  

- Sở Y tế, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trên cơ sở thực tế việc đón 

công dân từ Bắc Giang trở về vừa qua, rút kinh nghiệm trong việc xây dựng kế 

hoạch, tổ chức thực hiện đảm bảo chặt chẽ hơn, chi tiết, khoa học, hợp lý, an 

toàn, tiết kiệm, giải quyết được những vấn đề khó khăn, vướng mắc mà các địa 

phương, đơn vị đã phản ánh để đón công dân trở về trong những lần sau (nếu 

có). 

- Nhất trí mở lại các tuyến giao thông đối với các địa phương đã kiểm soát 

tốt tình hình dịch theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải. Giao Sở Giao thông 



3 

 

vận tải tiếp tục theo dõi, kịp thời tham mưu cho tỉnh mở lại các tuyến giao thông 

liên tỉnh đảm bảo thực hiện mục tiêu kép. 

         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) 

- UBND tỉnh: U; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- Thành viên BCĐ tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- VPUBND tỉnh: V, C, CB, HC; 

- Lưu: VT, VX1. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hồng Tuyến 
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