
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 Kết luận 

của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam 

tại cuộc họp về công tác y tế và 

phòng, chống dịch bệnh 

Tân Uyên, ngày       tháng 6  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 2165/UBND-VX ngày 24/6/2022 của UBND tỉnh 

Lai Châu về việc triển khai thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại 

cuộc họp về công tác y tế và phòng, chống dịch bệnh. 

 Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn 

thể huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt một số nội dung sau:  

1. Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; UBND các xã, thị trấn tiếp tục 

thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ 

về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” và các chỉ đạo 

của Bộ, ngành Trung ương, của tỉnh, tạo môi trường an toàn, thuận lợi thực hiện 

hiệu quả chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội; tuyệt đối không được 

chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; sẵn sàng phương án, kịch bản cụ thể để chủ động, 

kịp thời ứng phó hiệu quả trong trường hợp dịch bệnh bùng phát trở lại.  

2. Trung tâm Y tế huyện phối hợp UBND các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo 

đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin theo hướng dẫn của Sở Y tế; chịu trách nhiệm về 

kết quả tiêm vắc xin thuộc phạm vi, trách nhiệm quản lý.  

Kiểm tra, rà soát, khẩn trương tháo gỡ khó khăn, xử lý kịp thời thiếu thuốc, 

vật tư, sinh phẩm y tế tại các cơ sở y tế trên địa bàn (nếu có); báo cáo UBND 

huyện và Sở Y tế những nội dung cần chỉ đạo, giải quyết theo thẩm quyền, không 

để thiếu thuốc, vật tư, sinh phẩm y tế dùng cho người bệnh. 

3. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện đẩy mạnh thông tin 

tuyên truyền về thành quả phòng, chống dịch; về lợi ích của tiêm vắc xin kể cả 

trường hợp đã nhiễm Covid-19, về tác dụng phòng ngừa của vắc xin với các biến 

chủng mới của Covid-19.  

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

cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc 

triển khai thực hiện./. 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT. Huyện uỷ; (B/c) 

- TT. HĐND huyện; 

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

- Ban Chỉ đạo PCDB Covid-19 huyện; 

- Trung tâm Chỉ huy PCDB Covid-19 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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