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

- Trung Tâm Y tế huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Căn cứ 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 2023 (gửi kèm theo).  

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

hội đầu năm 2023, UBND huyện yêu cầu các cơ quan đơn vị có liên quan thực hiện tốt 

một số nhiệm vụ sau:  

1. Các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể huyện  

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục phổ biến, quán triệt sâu sắc 

và triển khai thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Công điện, các văn bản của Trung 

ương, tỉnh và của huyện 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. 

 2. Trung tâm Y tế huyện  

Thường xuyên theo dõi, bám sát tình hình dịch bệnh phối hợp với các cơ 

quan đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai công 

tác phòng, chống dịch trên địa bàn, 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 và có các phương án, biện pháp phòng, chống dịch kịp thời theo 

chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. 

3. Phòng VHTT, Trung tâm VHTT&TT huyện  

Tăng cường thông tin, truyền thông, 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. 

4. UBND các xã, thị trấn 
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- 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; sẵn sàng và kịp thời ứng 

phó với các diễn biến có thể xảy ra của dịch bệnh 

- 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 Văn bản này, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, 

Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Huyện ủy; 

- TT. HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Mai Thị Hồng Sim 
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