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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 7 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 phòng, chống  

dịch bệnh Covid-19 tỉnh tại cuộc họp trực tuyến  

về công tác phòng, chống dịch Covid-19  

 

Ngày 19/7/2021, đồng chí Trần Tiến Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 

UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh chủ trì 

cuộc họp trực tuyến Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh. Tham dự 

cuộc họp có các đồng chí là thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 tỉnh; Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 các huyện, thành 

phố; 04 Chốt Kiểm soát Covid-19 tỉnh.  

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

đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của các cấp, các 

ngành, các lực lượng tuyến đầu, các thành viên Ban Chỉ đạo các cấp và hệ thống 

chính trị đã vào cuộc thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, của đồng chí Bí 

thư Tỉnh ủy, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Chỉ 

đạo tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh 

tiếp tục được kiểm soát. Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn có những tồn 

tại, hạn chế ở một số nơi cần được khắc phục kịp thời như: Một số cơ sở sản xuất 

kinh doanh, nhà máy, công trường, doanh nghiệp và người dân còn biểu hiện thờ 

ơ, lơ là, chưa quan tâm trong phòng, chống dịch; công tác truy vết vẫn còn hạn chế 

nhất định cần phải củng cố lại; việc thực hiện thông điệp 5K, nhất là đeo khẩu 

trang còn chưa triệt để, công tác xử lý vi phạm chưa được tăng cường. Tình hình 

dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp tại các tỉnh phía Nam, nhất là Thành phố Hồ 

Chí Minh; mức độ nguy hiểm của biến thể vi rút Delta có khả năng lây nhiễm 

nhanh, chưa dự báo, lường hết được những khó khăn, nếu không có sự chuẩn bị 

tốt ngay từ sớm dịch bệnh có thể xâm nhập, lan tràn, thì sẽ thất bại, hậu quả rất 

nặng nề. Trong thời gian tới đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các 

ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: 

1. Các sở, ngành, địa phương thường xuyên dự báo, nhận định rõ tình hình 

dịch, những vấn đề phát sinh; xác định rõ những tồn tại, hạn chế, yếu kém, bất cập 

và nguyên nhân chủ quan để kịp thời khắc phục. Ban Chỉ đạo các cấp phát huy 

tinh thần 4 tại chỗ, tự lực, tự cường, linh hoạt và thích ứng với tình hình mới. 

2. Các cấp, các ngành, cả hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc trong 

tỉnh nêu cao tinh thần đoàn kết, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, phải vào 

cuộc quyết liệt hơn, trách nhiệm hơn nữa, quyết tâm một lòng giữ bằng được 
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thành quả trong phòng, chống dịch đến khi tỷ lệ tiêm chủng đạt miễn dịch cộng 

đồng (đạt 70% dân số). 

3. Đối với công dân của tỉnh và các địa phương khác khi vào địa bàn tỉnh 

nếu thuộc đối tượng cách ly thì thực hiện cách ly theo quy định; nếu không thuộc 

đối tượng cách ly thì phải xuất trình phiếu xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính bằng 

phương pháp RT-PCR trong thời gian 72 giờ hoặc bằng test nhanh trong thời gian 

48 giờ, nếu không có phiếu xét nghiệm phải thực hiện test nhanh có thu phí tại 

Chốt kiểm soát dịch Covid-19 trước khi vào địa bàn tỉnh, thời gian thực hiện kể từ 

0 giờ ngày 21/7/2021 (Giao Sở Y tế, CDC đảm bảo công tác xét nghiệm tại các 

Chốt kiểm soát dịch Covid-19).  

4. Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan 

triển khai thực hiện một số nhiệm vụ: 

- Trên cơ sở diễn biến tình hình dịch, nghiên cứu đề xuất việc tạm dừng một 

số hoạt động kinh doanh dịch vụ có nguy cơ cao, trong phòng kín dễ lây nhiễm 

dịch bệnh như: Karaoke, phòng tập gym, điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử, 

điểm cung cấp internet... (trong ngày 20/7/2021).  

- Lựa chọn thí điểm cách ly một số trường hợp F1 tại nhà ở một số địa 

phương, đảm bảo chặt chẽ về quy trình, quy định, có sự tham gia phối hợp, giám 

sát của các ngành chức năng, trong đó nòng cốt là Ban Chỉ đạo cấp huyện, sau đó 

tổng kết, đánh giá lại để có kinh nghiệm khi thực hiện trên thực tế, không để bị 

động, lúng túng khi tình huống thay đổi các khu cách ly không thể đủ để cách ly. 

- Thành lập các đội xét nghiệm test nhanh; tổ chức thường xuyên việc xét 

nghiệm sàng lọc ngẫu nhiên tại những nơi nguy cơ cao như: chợ, siêu thị, bến xe, 

nơi tập trung đông người…, để phát hiện sớm và khoanh vùng, dập dịch kịp thời. 

Đồng thời sớm triển khai dịch vụ test nhanh thu phí theo mức giá được phê duyệt. 

- Tiến hành ngay việc tổ chức tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ đầy đủ 

cho các lực lượng tham gia chống dịch như: cấp chứng chỉ test nhanh; tập huấn 

cho các lực lượng điều dưỡng, chăm sóc bệnh nhân, tập huấn trong công tác điều 

tra, truy vết, tổng hợp, phân tích số liệu; cho lực lượng tuyến đầu là những người 

mới bổ sung và lực lượng tình nguyện, dự bị. 

- Triển khai kế hoạch tiêm phòng Covid-19 theo phân bổ của Bộ Y tế, chú 

trọng tiêm mũi trả mũi 2 cho các lực lượng tuyến đầu; các đơn vị cung cấp dịch vụ 

thiết yếu… 

- Rà soát kế hoạch, kịch bản, tính toán, có phương án dự phòng đề xuất, báo 

cáo tỉnh trong trường hợp dịch xảy ra ở cấp độ 3 trở lên để phân loại, điều trị bệnh 

nhân mức độ nhẹ ở bệnh viện tuyến huyện, đảm bảo, hệ thống ô xy trung tâm, 

thiết bị và nhân lực thực hiện kỹ thuật thở oxy qua mặt nạ và thở oxy dòng cao 

theo chỉ đạo của Bộ Y tế. 

5. Các cơ quan thông tin truyền thông phối hợp với ngành Y tế và các địa 

phương đẩy mạnh công tác truyền thông nhất là việc xử phạt các trường hợp vi 

phạm quy định phòng, chống dịch; về chiến dịch tiêm chủng; việc thực hiện dịch 



3 

 

vụ xét nghiệm; quan tâm truyền thông sinh động bằng infographic truyền thông về 

xử phạt, tets nhanh phải nộp phí, cách ly phải thu tiền; việc tuân thủ, đảm bảo 

phương án phòng, chống dịch tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, nhà máy, xí 

nghiệp. Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, 

giám sát, xử phạt nghiêm các cơ sở sản xuất, kinh doanh không có, không đảm 

bảo phương án an toàn trong phòng, chống dịch theo quy định. 

6. Ban Chỉ đạo tỉnh phải hoạch định phương hướng linh hoạt để thích ứng 

với dịch bệnh trong tình hình mới. Các ngành, các cấp phải tiến hành giao ban 

thường xuyên; phân công trực chỉ huy, nhất là lực lượng y tế, cơ quan tuyến đầu, 

Ban Chỉ đạo các cấp.  

7. Giao UBND các huyện, thành phố chủ trì, phối hợp với các lực lượng Y 

tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Quân sự, Công an theo chức năng, nhiệm vụ, 

thực hiện thử nghiệm việc vận hành các cơ sở cách ly phòng, chống dịch tại các cơ 

sở lưu trú, nhà nghỉ, khách sạn đối với các trường hợp thu phí, đảm bảo chặt chẽ 

quy trình, nâng cao năng lực cách ly, giảm tải cho khu cách ly của nhà nước, giảm 

lây chéo trong cơ sở cách ly (Thời gian thực hiện từ tháng 7/2021 khi có nhu cầu 

cách ly).  

8. Sở Công Thương ban hành kế hoạch dự phòng cung ứng hàng hóa thiết yếu 

phù hợp với từng cấp độ của dịch bệnh để chủ động trong các tình huống xảy ra.  

9. Về một số kiến nghị tại cuộc họp:  

- Giao Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh cấp ứng một phần kinh phí đảm 

bảo hoạt động phòng chống dịch thường xuyên theo đề nghị của Sở Y tế. 

- Sở Y tế, CDC có phương án cấp một cơ số test nhanh cho những địa 

phương nếu không chủ động được để thực hiện sàng lọc cộng đồng phòng chống 

dịch theo nhiệm vụ. 

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

sở, ban, ngành, địa phương, 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 PHONG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hồng Tuyến 
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