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THÔNG BÁO 

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

TT UBND tỉnh, Phó Chỉ huy trưởng Thường trực Trung tâm Chỉ huy  

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

 

Ngày 01/10/2021, đồng chí Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch TT UBND 

tỉnh, Phó Chỉ huy trưởng Thường trực Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch 

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

19. Tham dự cuộc họp có các đồng chí là thành viên Trung tâm Chỉ huy phòng, 

chống dịch Covid-19 tỉnh; Chốt trưởng: 04 Chốt kiểm soát dịch Covid-19 của 

tỉnh, 02 Chốt Kiểm soát Covid-19 huyện Than Uyên. 

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

dự họp, đồng chí Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh biểu dương, đánh giá cao sự vào 

cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành; Trung tâm Chỉ huy các cấp được thành 

lập theo chỉ đạo của Trung ương và đi vào hoạt động đáp ứng yêu cầu, nhiệm 

vụ; các lực lượng tuyến đầu, các Chốt kiểm soát dịch triển khai quyết liệt, đồng 

bộ, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch; đến nay tỉnh Lai Châu tiếp tục 

duy trì được “trạng thái bình thường mới”; các cơ sở kinh doanh, dịch vụ được 

mở trở lại để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh vẫn 

còn diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh, thành phố; một số địa phương đã nới lỏng 

giãn cách xã hội, người dân trở về địa phương ngày càng nhiều hơn, tiềm ẩn 

nguy cơ lây lan dịch bệnh. Để từng bước thích ứng an toàn, linh hoạt có kiểm 

soát với Covid-19, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, 

thành viên Trung tâm Chỉ huy thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:  

1. Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tiếp thu các ý 

kiến tham gia dự thảo Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo 

và Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, hoàn chỉnh trình Ban Chỉ 

đạo tỉnh và Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy tỉnh trước ngày 04/10/2021. Đồng 

thời khẩn trương rà soát tham mưu kiện toàn các Tiểu ban, Tổ giúp việc của Trung 

tâm Chỉ huy tỉnh. 

2. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các kỹ năng tự phòng, chống dịch và 

bảo vệ cho mỗi người dân và mỗi gia đình, chú trọng nâng cao ý thức của người 

dân, người dân là chiến sỹ, là trung tâm phục vụ, là chủ thể phòng, chống dịch; 

không lơ là, chủ quan, xem nhẹ các biện pháp phòng, chống dịch để bảo vệ 

thành quả chống dịch, thích ứng an toàn với cuộc sống mới.  

3. Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và UBND các huyện, thành 

phố chủ động liên hệ, nắm bắt thông tin về các trường hợp ca bệnh lây nhiễm tại 

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin 
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đại chúng để người dân được biết; kiểm tra, rà soát triệt để, không bỏ sót đối 

tượng và triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp theo quy 

định đối với các công dân của tỉnh đến làm việc, khám chữa bệnh và chăm sóc 

người bệnh tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong khoảng thời gian xuất hiện 

ca bệnh theo thông báo. Hàng ngày cập nhật, báo cáo kết quả thực hiện trên 

nhóm Zalo của Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh.  

4. Các sở, ngành, đơn vị liên quan, các Chốt Kiểm soát dịch Covid-19 

kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào địa bàn tỉnh; cập nhập thường 

xuyên các khu vực có dịch theo các mức độ nguy cơ để phân loại, áp dụng các 

biện pháp cách ly phù hợp; tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu thông hàng hóa 

thiết yếu. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, hỗ trợ các Chốt xử lý kịp thời 

các vướng mắc phát sinh không để cản trở, ùn tắc giao thông.  

5. Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, các lực lượng chức năng, các huyện 

biên giới tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý các trường hợp xuất nhập cảnh trái 

phép qua đường mòn, lối mở; tích cực tuyên truyền vận động người dân thực hiện 

nghiêm túc các quy định về xuất nhập cảnh ở các khu vực viên giới. Đẩy mạnh 

điều tra, xử lý các đối tượng tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép vào tỉnh. 

6. Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Y tế theo dõi sát diễn biến 

tình hình dịch, mức độ nguy cơ tại các địa phương, chỉ đạo của Bộ Giao thông 

vận tải, chủ động đề xuất việc kết nối các tuyến vận tải hành khách nhằm thích 

ứng an toàn, có kiểm soát với Covid-19, nhất là đến các vùng an toàn, phục vụ 

nhu cầu đi lại của người dân và vận tải hàng hóa. 

7. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với Bảo hiểm xã hội 

tỉnh, các đơn vị, địa phương liên quan kịp thời triển khai thực hiện các chính 

sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch 

Covid-19 từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại Nghị quyết 116/NQ-CP 

của Chính phủ; thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội khác, không để 

bỏ sót đối tượng và bất bình đẳng trong việc thực hiện hỗ trợ, gây bức xúc trong 

nhân dân.  

8. Các cơ quan chức năng, các địa phương, đơn vị liên quan tăng cường 

kiểm tra, nắm địa bàn; xử lý nghiêm các vi phạm trong phòng, chống dịch, nhất 

là việc khai báo y tế không trung thực, trốn tránh cách ly; việc thực hiện 5K, 

quyét mã QR và các phương án, biện pháp phòng chống dịch tại các cơ sở kinh 

doanh, dịch vụ được hoạt động trở lại. 

9. Các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt phong 

trào thi đua toàn dân đoàn kết phòng, chống đại dịch Covid-19; huy động các 

nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch; kịp thời động viên, biểu dương, 

khen thưởng, nhân rộng và lan toả các mô hình hay, cách làm hiệu quả, các tập 

thể, cá nhân có thành tích trong phòng, chống dịch. 

10. UBND các huyện, thành phố tiếp tục quan tâm hỗ trợ, tuyên truyền, 

vận động người lao động thực hiện nghiêm các nội dung theo chỉ đạo của Thủ 
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tướng Chính phủ (tại Công điện số 1265/CĐ-TTg ngày 30/9/2021), để người 

dân đang ở Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An 

không tự ý trở về quê, cùng với các địa phương để khôi phục lao động, sản xuất, 

kinh doanh khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát. 

11. Đối với các kiến nghị tại cuộc họp: 

- Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Y 

tế kiểm tra thực tế và tham mưu UBND tỉnh giải quyết đề nghị của UBND 

huyện Phong Thổ về việc bổ sung vật dụng cần thiết cho Cơ sở cách ly tập trung 

của tỉnh tại huyện Phong Thổ. 

- Giao Sở Y chủ trì, Sở Tài chính phối hợp có văn bản hướng dẫn thực 

hiện chế độ chính sách và lao độ an toàn cho các lực lượng tham gia phòng, 

chống dịch Covid-19 tại cấp xã, Tổ Covid-19 cộng đồng (trước ngày 

10/10/2021) theo kiến nghị của UBND huyện Than Uyên làm cơ sở để các địa 

phương triển khai thực hiện. 

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

ban, ngành tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương 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 Trung tâm Chỉ huy 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 

 


		2021-10-02T16:11:16+0700


		2021-10-03T11:34:28+0700


		2021-10-03T11:34:28+0700


		2021-10-03T11:34:28+0700


		2021-10-03T11:34:52+0700




