
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN TÂN UYÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

 

Số:          /UBND-YT 

V/v triển khai thực hiện Thông báo kết 

luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, 

Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 

COVID-19 tỉnh tại Hội nghị trực tuyến 

đánh giá công tác phòng, chống dịch 

Covid-19 trong 05 tháng đầu năm 2022 

 

 

Tân Uyên, ngày       tháng 5  năm 2022 

   

  Kính gửi:  

- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; 

         - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

 Thực hiện Công văn số 1666/UBND-VX ngày 20/5/2022 của UBND tỉnh 

Lai Châu về việc triển khai thực hiện Thông báo kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh 

ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID -19 tỉnh tại Hội nghị trực 

tuyến đánh giá công tác phòng, chống dịch COVID -19 trong 05 tháng đầu năm 

2022. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu: 

 1. Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn căn cứ 

chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ 

đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống dịch COVID -19, đảm bảo 

thích ứng an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch COVID -19; Nghị quyết số 11/NQ-CP 

của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội và các nội 

dung theo Kết luận, chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch COVID -19 tỉnh. 

 2. Trung tâm Y tế huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chủ 

động rà soát, tham mưu kế hoạch, phương án, kịch bản phòng, chống dịch mới phù 

hợp với tình hình dịch hiện tại và trong tình huống dịch bệnh có diễn biến mới. Chỉ 

đạo củng cố hệ thống y tế dự phòng, y tế cơ sở, nâng cao chất lượng điều trị bệnh 

nhân COVID -19 và chăm sóc bệnh nhân hậu Covid-19. Sử dụng, quản lý cơ sở 

thu dung, điều trị COVID -19 phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh, mua sắm 

trang thiết bị, vật tư y tế, thuốc điều trị đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch, tuyệt 

đối không được phát sinh tiêu cực, lãng phí.  

 3. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn phối hợp với Trung tâm Y tế huyện và 

các đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân tiêm 

vắc xin, hoàn thành việc tiêm mũi 3 cho người đủ điều kiện tiêm và tiêm mũi 2 cho 

trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trong Quý II/2022; xây dựng kế hoạch tiêm mũi 4 cho các 

đối tượng theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

 4. Phòng Y tế phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường thanh tra, 

kiểm tra trong lĩnh vực y tế, nhất là việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, thanh 
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tra, kiểm tra đối với các cơ sở kinh doanh thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế, kịp thời 

phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định. 

 5. Phòng Giáo dục và Đào tạo, các Trường: Trung học phổ thông Tân Uyên, 

Phổ thông dân tộc nội trú huyện, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục 

thường xuyên huyện đảm bảo các điều kiện an toàn phòng, chống dịch trong tổ 

chức kỳ thi tốt nghiệp THPT của huyện. 

 6. Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với UBND các 

xã, thị trấn, các cơ quan liên quan triển khai các biện pháp tăng cường kết nối cung 

cầu, giải quyết việc làm cho người lao động; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã 

hội, hỗ trợ kịp thời cho các tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID -19 

theo quy định. 

 7. Tạm dừng hoạt động của các khu cách ly tập trung trên địa bàn huyện, 

bàn giao cho các đơn vị quản lý theo quy định, sẵn sàng kích hoạt lại khi có yêu 

cầu. Giao Phòng Y tế tham mưu, đề xuất gửi UBND huyện quyết định. 

 8. Phòng Nội vụ, Hội đồng Thi đua Khen thưởng huyện phối hợp với phòng 

Y tế hướng dẫn tổ chức khen thưởng đột xuất cho các tập thể, cá nhân có thành 

tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch 6 tháng đầu năm 2022. 

 Căn cứ nội dung Công văn, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các 

cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT. Huyện ủy; (B/c) 

- TT. HĐND huyện; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện (phụ trách); 

- BCĐ PCD Covid-19 huyện; 

- Trung tâm Chỉ huy PCDB huyện; 

- Cổng thông tin điện tử huyện (đăng tải); 

- Lưu: VT, YT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lò Văn Biên 
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