
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN  

TỈNH LAI CHÂU 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /UBND-VX 
V/v thực hiện Công điện số 789/CĐ-TTg 

của Thủ tướng Chính phủ về phòng, 

chống dịch Covid-19  

Lai Châu, ngày          tháng    năm 2021 

 

Kính gửi: 

 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 

          Thực hiện Công điện số 789/CĐ-TTg ngày 05/6/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ về áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế 

thực hiện mục tiêu kép (gửi kèm theo); UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa 

phương thực hiện tốt các nội dung Công điện của Thủ tướng Chính phủ và tập 

trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: 

1. Tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống 

dịch, thực hiện “mục tiêu kép” theo chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư Điện 

ngày 27/4/2021; các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia, của 

Bộ Y tế, gắn với các nội dung chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh. 

2. Các Sở: Y tế, Công Thương, Giao thông vận tải, Công an tỉnh và các sở, 

ngành, địa phương theo chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, đề xuất tham mưu 

UBND tỉnh trao đổi với các tỉnh, thành phố có liên quan để thống nhất áp dụng 

các biện pháp trong quản lý hoạt động vận tải (kể cả vận chuyển hành khách, công 

nhân, hàng hóa, nguyên liệu sản xuất...) bảo đảm kiểm soát tốt nguồn lây bệnh 

nhưng không “ngăn sông cấm chợ”, không gây ách tắc hay ảnh hưởng tiêu cực 

đến hoạt động sản xuất kinh doanh; thực hiện việc cách ly y tế đúng đối tượng quy 

định đối với người đến từ vùng dịch.  

3. Chỉ đạo thực hiện khai báo y tế bắt buộc đối với tất cả người tham gia vận 

tải hàng hóa, vận chuyển vật tư, trang thiết bị phục vụ phòng, chống dịch, sản xuất 

kinh doanh và người lao động trong các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp; xử 

phạt nghiêm các trường hợp không khai báo, khai báo không trung thực. 

Căn cứ nội dung Văn bản này, yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương 

liên quan tổ chức thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT: Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh; (B/c)                     

- UBND tỉnh: U; 

- V, C, CB, HC; 

- Lưu: VT, VX1. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Tống Thanh Hải 
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