UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
Số: 1229 /UBND-VX

V/v thực hiện Thông báo kết luận số
98/TB-VPCP của Thủ tướng Chính phủ
về phòng, chống dịch Covid-19

Kính gửi:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lai Châu, ngày 11 tháng 5 năm 2021

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố.

Thực hiện Thông báo số 98/TB-VPCP ngày 08/5/2021 của Văn phòng Chính
phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp
Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 (sao gửi kèm theo).
UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ
thực hiện nghiêm các nội dung kết luận của Thủ tướng Chính phủ và tập trung một
số nhiệm vụ trọng tâm sau:
1. Tăng cường chỉ đạo, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả các biện pháp phòng,
chống dịch theo chỉ đạo của Trung ương: Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 16/4/2021
của Chính phủ, các Công điện số 540, 541, 570 của Thủ tướng Chính phủ, các
Thông báo số 81, 82, 89, 98 của Văn phòng Chính phủ, các chỉ đạo của Ban Chỉ
đạo quốc gia, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh.
2. Cấp ủy, chính quyền các cấp phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng,
chỉ đạo, điều hành, quản lý của chính quyền và huy động sự tham gia của nhân
dân, cả hệ thống chính trị vào cuộc, chủ động phát huy nội lực với tinh thần:
"Phòng" là cơ bản, chiến lược lâu dài, quyết định; "Chống" là cấp bách, quyết liệt,
nhanh chóng với tinh thần "Chống dịch như chống giặc"; chuyển từ trạng thái
phòng ngự là chủ yếu, quan trọng; tăng cường ứng dụng công nghệ để giám sát,
kiểm tra; thực hiện nghiêm phương châm "phòng ngừa tích cực, phát hiện sớm,
cách ly nhanh, điều trị hiệu quả, xử lý dứt điểm, nhanh chóng ổn định tình hình".
3. Các sở, ban, ngành, địa phương, Ban Chỉ đạo các cấp tăng cường kiểm tra
giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống dịch theo phân công và trong phạm
vi chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao theo tinh thần cấp trên kiểm tra cấp
dưới, tỉnh kiểm tra huyện, huyện kiểm tra xã, xã kiểm tra thôn, bản, tổ dân phố,
thôn, bản, tổ dân phố kiểm tra dòng họ, hộ gia đình với phương châm đi từng ngõ,
gõ từng nhà, rà từng đối tượng. Nơi nào lơ là, chủ quan, mất cảnh giác để phải trả
giá đắt về mọi mặt thì phải kiểm điểm xử lý trách nhiệm theo quy định của Đảng,
pháp luật của Nhà nước. Đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ
đạo phòng, chống dịch. Kịp thời ghi nhận, biểu dương, động viên, khen thưởng các
tổ chức, cá nhân có thành tích trong phòng, chống dịch; đồng thời xử lý nghiêm
theo đúng quy định, kể cả xem xét xử lý hình sự các trường hợp vi phạm, lơ là,
thiếu trách nhiệm, không nể nang, né tránh.
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4. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan trên cơ sở các chỉ
đạo, quy định của Trung ương tham mưu UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh cụ thể hóa
phạm vi trách nhiệm, chủ thể chịu trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, từng địa
phương, cơ quan, đơn vị, bảo đảm dễ nhớ, dễ hiểu, dễ làm, dễ kiểm tra, dễ giám sát
và đánh giá. Rà soát, cập nhật, có phương án, kịch bản sẵn sàng cho mọi tình
huống dịch bệnh xảy ra, không để bị động, bất ngờ. Nâng cao năng lực xét nghiệm,
đặc biệt là việc công nhận xét nghiệm khẳng định SARS-CoV-2. Đẩy nhanh tiêm
chủng theo số lượng vắc xin được phân bổ, đảm bảo đúng quy trình, tiến độ, không
để vắc xin hết hạn; giải thích rõ nguyên nhân của sự cố (nếu có) để nhân dân yên
tâm tiêm vắc xin.
5. Các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị đẩy mạnh phân cấp và thực hiện
nghiêm trách nhiệm, thẩm quyền được giao theo tinh thần cấp nào lo cho cấp đó,
ngành, lĩnh vực nào lo cho ngành lĩnh vực đó, người dân phải có trách nhiệm chủ
động bảo vệ sức khỏe của bản thân và vì sức khỏe của cộng đồng; chủ động có
phương án, kịch bản và chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống dịch bệnh trong
phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và địa bàn quản lý; trường hợp khó khăn,
vượt quá thẩm quyền tham mưu, báo cáo UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh xem xét,
chỉ đạo, giải quyết.
6. Các sở, ngành, đơn vị liên quan, UBND các huyện, thành phố đảm bảo
các yêu cầu về an ninh, an toàn, an dân, bảo vệ tốt nhất sức khỏe nhân dân, thực
hiện tốt mục tiêu kép; đặc biệt chủ động chuẩn bị phương án tổ chức bầu cử trong
trường hợp có dịch bệnh để báo cáo cấp có thẩm quyền, bảo đảm bầu cử an toàn,
dân chủ, đúng luật, đúng quy trình, đạt kết quả cao nhất. Sở Giáo dục và Đào tạo
và các địa phương chỉ đạo đẩy nhanh chương trình giảng dạy, đảm bảo kết thúc
năm học 2020-2021 an toàn.
7. Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế, Báo Lai Châu, Đài Phát thanh và
Truyền hình tỉnh, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan báo chí tiếp tục truyền
thông khách quan, trung thực, tích cực về tình hình dịch bệnh với phương châm
"lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy tích cực, đẩy lùi tiêu cực", kêu gọi nhân dân vì lợi ích
quốc gia, dân tộc, vì sức khỏe cộng đồng, vì sức khỏe chính mình, tự giác thực
hiện các biện pháp phòng, chống dịch, trong đó cán bộ, công chức, viên chức phải
gương mẫu đi đầu; cán bộ lãnh đạo càng cao càng phải gương mẫu; không để việc
"một người lơ là cả xã hội vất vả".
Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh,
địa phương, cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai, thực hiện./.
Nơi nhận:
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
- Như trên;
KT. CHỦ TỊCH
- TT: Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh (b/c);
PHÓ CHỦ TỊCH
- UBND tỉnh: U;
- Thành viên BCĐ PCD Covid-19 tỉnh;
- VPUBND tỉnh: V, C, CB, HC;
- Lưu: VT, VX1.

Tống Thanh Hải
2

