
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LAI CHÂU 

Số:             /UBND-VX 

V/v thực hiện Thông báo số 

264/TB-VPCP về kết luận của 

Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp 

về công tác phòng, chống dịch 

COVID-19 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       Lai Châu, ngày       tháng 10 năm 2021 

Thực hiện Thông báo số 264/TB-VPCP ngày 10/10/2021 của Văn phòng 

Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại 

cuộc họp Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch COVID-19 ngày 

09/10/2021 (sao gửi kèm). Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, 

UBND các huyện, thành phố thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:  

1. Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, 

nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo của Thủ 

tướng Chính phủ nêu trên; có biện pháp khắc phục kịp thời những tồn tại, khó 

khăn (nếu có) theo nội dung Thông báo kết luận. Xây dựng lộ trình thích ứng an 

toàn, linh hoạt, hiệu quả; khôi phục các hoạt động sản xuất, kinh doanh, trong đó 

quán triệt quan điểm sản xuất phải an toàn, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể 

trong sản xuất an toàn, phát huy tính chủ động, tự chủ và nêu cao tinh thần trách 

nhiệm của doanh nghiệp, người dân với cộng đồng, xã hội, với đất nước. 

2. Các sở, ban, ngành, địa phương khi ban hành hoặc tham mưu cho cấp 

có thẩm quyền ban hành các văn bản để cụ thể hóa thực hiện thì nghiên cứu bám 

sát theo đúng và không trái với các quy định của Trung ương, phù hợp với điều 

kiện thực tế của địa phương; kịp thời phát hiện, tham mưu cho cấp có thẩm 

quyền phản ánh lên cấp trên nếu phát hiện bất cập trên thực tế; đồng thời kiểm 

tra, rà soát, tham mưu điều chỉnh, bổ sung những nội dung, văn bản không còn 

phù hợp.  

3. Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đẩy mạnh hơn nữa tổ chức 

chiến dịch tiêm chủng, hướng dẫn các địa phương tổ chức tiêm chủng an toàn, 

khoa học, hiệu quả ngay sau khi được Bộ Y tế cấp vắc xin.  

4. Các sở, ngành, địa phương, đơn vị được giao nhiệm vụ, tăng cường 

phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong tổ chức, đưa đón, quản lý người dân di chuyển 

về quê (nếu có), đảm bảo an sinh, an ninh, an toàn trật tự xã hội và an toàn 

phòng, chống dịch theo quy định. 

 

Kính gửi:  

 

 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 



 

 

 

 

5. Sở Giao thông vận tải căn cứ sự quản lý, điều tiết, chỉ đạo, hướng dẫn 

của Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải để triển khai thực hiện lưu thông và giao 

thông vận tải phù hợp; khi ban hành văn bản hoặc tham mưu cho UBND tỉnh 

không ban hành các “giấy phép con”, không cát cứ, chia cắt; triển khai thận trọng, 

an toàn.  

6. Sở Lao động thương binh và Xã hội phối hợp với các địa phương, cơ 

quan, đơn vị liên quan tiếp tục triển khai tích cực hoạt động hỗ trợ an sinh xã 

hội, không để sót, lọt đối tượng cần hỗ trợ; bảo đảm an ninh, an toàn trật tự xã 

hội và các biện pháp phòng, chống dịch. 

7. Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo chí, phối hợp với các 

đơn vị liên quan tăng cường công tác truyền thông theo hướng chủ động, có kế 

hoạch cụ thể, phản ánh đúng tình hình, với tinh thần “lấy tích cực đẩy lùi tiêu 

cực, lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, không để các thế lực thù địch lợi dụng, chống phá.  

8. Các sở, ngành, địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ, theo dõi, bám sát 

diễn biến dịch bệnh; triển khai các biện pháp phòng, chống dịch và thực hiện 

thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. 

 Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các địa 

phương, cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- TT: Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh; (b/c) 

- UBND tỉnh: U; 

- Ủy ban MTTQ tỉnh; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Ban Dân vận Tỉnh ủy; 

- BCĐ Covid-19 cấp huyên, cấp xã; 

- VPUBND tỉnh: V, C, CB, HC; 

- Lưu: VT, VX1. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Tống Thanh Hải 
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