
UBND TỈNH LAI CHÂU 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /SVHTTDL-QLVH&GĐ 
V/v thực hiện kết luận của Ban Chỉ đạo  

Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19  

Phiên họp thứ 19 

Lai Châu, ngày 31 tháng 01 năm 2023 

 
Kính gửi:  

 - Các phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; 

- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố; 

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông  

  các huyện, thành phố. 
 

Thực hiện Công văn số số 213/UBND-VX ngày 17/01/2023 của UBND tỉnh 

Lai Châu về việc thực hiện kết luận của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch 

Covid-19 Phiên họp thứ 19. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các phòng, đơn vị sự nghiệp trực 

thuộc Sở; phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền 

thông các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện một 

số nhiệm vụ cụ thể sau: 

1. Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, thực hiện nghiêm các quan điểm: (1) 

Đặt tính mạng, sức khỏe của Nhân dân lên trên hết, trước hết; chuẩn bị cho 

Nhân dân đón Tết an lành, mạnh khỏe, vui tươi, phấn khởi, không để ai bị bỏ lại 

phía sau; (2) Tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trước dịch bệnh, 

tiếp tục thực hiện thông điệp “2K (khẩu trang, khử khuẩn) + vắc xin + thuốc + 

điều trị + công nghệ + ý thức người dân và các biện pháp khác”, trong đó đặc 

biệt coi trọng việc tiêm vắc xin và ý thức người dân; (3) Chú trọng, đẩy mạnh 

công tác truyền thông phòng, chống dịch bệnh. 

2. Tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, bảo đảm thuyết phục, hiệu quả 

trên cơ sở số liệu và thực tiễn phòng, chống dịch, góp phần nâng cao ý thức người 

dân trong phòng, chống dịch. Đẩy mạnh thông tin về tác dụng, hiệu quả của vắc  

xin trong ngăn ngừa bệnh nặng, tử vong; khuyến khích, vận động người dân tham 

gia tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, 

nhất là các bậc cha mẹ có con trong độ tuổi từ 6 tháng đến dưới 5 tuổi; tuyệt đối 

không chủ quan, lơ là với dịch COVID-19. Khuyến cáo, khuyến khích đeo khẩu 

trang, khử khuẩn nơi đông người trong dịp Tết Nguyên đán, Lễ hội Xuân để phòng 

ngừa, hạn chế lây nhiễm dịch COVID-19 và các loại dịch bệnh khác. 



2 

Nhận được văn bản này, yêu cầu Thủ trưởng các phòng, đơn vị sự nghiệp 

trực thuộc Sở; phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và 

Truyền thông các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                                                                                   
- Như trên; 

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (B/c); 

- Ủy ban nhân dân tỉnh (B/c); 

- Cục Văn hóa cơ sở - BVHTTDL; 

- Sở Y tế - Cơ quan Thường trực BCĐ tỉnh; 

- Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố; 

- Trang Thông tin điện tử SVHTTDL; 

- Lưu: VT, QLVH&GĐ. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Mạnh Hùng 
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