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CÔNG ĐIỆN 

Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch 

dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội 2023 
     

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TÂN UYÊN điện: 
 

Kính gửi:  

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

- Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn. 
 

Thực hiện Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 12/01/2023 của UBND tỉnh Lai 

Châu về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch dịp Tết Nguyên đán và mùa 

lễ hội năm 2023. 

Để chủ động tăng cường phòng chống dịch dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ 

hội Xuân năm 2023, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: 

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

năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục phổ biến, quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện 

nghiêm Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 18/12/2022 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết 

Quý Mão 2023; Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 23/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 

vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; Công văn số 1166-CV/TU ngày 25/11/2022 

của Tỉnh ủy về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023; Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 

19/12/2022 của UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện các biện pháp bảo đảm 

đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; đồng thời 

tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của 

Chính phủ ban hành Chương trình phòng, chống dịch Covid-19 và Kế hoạch số 

1172/KH-UBND ngày 13/4/2022 của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết 

128/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình phòng, chống 

dịch Covid-19.  

2. Trung tâm Y tế thường xuyên theo dõi, bám sát tình hình dịch bệnh trong 

nước, quốc tế; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban ngành liên quan tăng cường 

kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai công tác phòng, chống dịch trên địa bàn 

huyện, đảm bảo chủ động, sẵn sàng và kịp thời ứng phó với các diễn biến có thể 

xảy ra của dịch bệnh; thường xuyên cập nhật, đánh giá tình hình, tham mưu UBND 

huyện ban hành kế hoạch phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2023 và điều 

chỉnh các phương án, biện pháp phòng, chống dịch kịp thời theo chỉ đạo của Trung 

ương, của tỉnh.  
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- Tăng cường kiểm tra dịch bệnh, đẩy mạnh giám sát tại cộng đồng, tại các 

cơ sở khám, chữa bệnh và giám sát phát hiện sớm các biến thể của vi rút SARS-

CoV-2, các ổ dịch, chùm ca bệnh có diễn biến, đặc điểm bất thường, lấy mẫu giám 

sát và đánh giá nguy cơ dịch bệnh.  

- Tiếp tục đảm bảo sẵn sàng công tác phân luồng, thu dung, điều trị bệnh 

nhân; đảm bảo đủ thuốc, vật tư, trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống dịch; 

chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất trong trường hợp phát sinh các tình huống mới 

của dịch bệnh.  

- Phối hợp với UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch, nhất là với dịch bệnh Covid-19 và các bệnh truyền nhiễm 

thường xảy ra trong mùa Đông - Xuân; chủ động giám sát phát hiện sớm, xử lý ổ 

dịch kịp thời, không để lây lan bùng phát trong cộng đồng và hạn chế xảy ra các 

trường hợp chuyển nặng, tử vong, thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa công tác tiêm chủng 

vắc xin phòng Covid-19 theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh.  

3. Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan 

tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức các hoạt động, sự kiện trong dịp Tết 

Nguyên đán và mùa lễ hội đầu năm 2023 đảm bảo công tác phòng, chống dịch.  

4. Công an huyện, Phòng Kinh tế và Hạ tầng theo chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn được giao phối hợp với các địa phương thực hiện hiệu quả các giải pháp 

bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội và lưu thông hàng hóa trong thời gian Tết 

Nguyên đán và dịp lễ hội đầu năm để người dân được đón Tết an toàn, vui tươi, 

lành mạnh; đồng thời tiếp tục thực hiện bảo đảm các mục tiêu, yêu cầu của Chính 

phủ, của tỉnh trong phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, giao thương, du lịch.  

5. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông tăng cường tuyên truyền, 

khuyến cáo người dân chủ động tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch 

và dự phòng cá nhân như: Đeo khẩu trang nơi công cộng, thường xuyên khử 

khuẩn, rửa tay sạch,…; thực hiện nghiêm việc tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 

đúng lịch, đủ liều theo khuyến cáo của ngành y tế, nhất là những người có nguy cơ 

mắc bệnh cao.  

6. UBND các xã, thị trấn:  

- Tăng cường theo dõi, bám sát tình hình dịch bệnh và tổ chức triển khai 

hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn; chỉ đạo kiểm tra, giám sát 

công tác phòng, chống dịch đảm bảo chủ động, sẵn sàng và kịp thời ứng phó với 

các diễn biến có thể xảy ra của dịch bệnh.  

- Tập trung chỉ đạo và tiếp tục thúc đẩy công tác tiêm chủng vắc xin phòng 

Covid-19, đảm bảo yêu cầu, mục tiêu theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; phối 

hợp với Trung tâm  Y tế thường xuyên rà soát để đảm bảo các nhóm nguy cơ, nhất 

là người cao tuổi, người có bệnh lý nền, người suy giảm miễn dịch,… được tiêm 

chủng đầy đủ, đúng lịch; đẩy mạnh tiêm chủng vắc xin cho trẻ em từ 5 tuổi đến 

dưới 12 tuổi.  
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- Tăng cường truyền thông về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 

nhằm nâng cao nhận thức của người dân tự bảo vệ sức khỏe trong tình hình mới. 

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

quan, ban ngành, đoàn thể huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn khẩn trương, 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); 

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

- Lưu: VT, YT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lò Văn Biên 
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