
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 THÀNH PHỐ LAI CHÂU 
 

Số:             /UBND-VP 
V/v thực hiện các biện pháp thích 

ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát 

hiệu quả dịch Covid-19 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

  Thành phố Lai Châu, ngày      tháng 10 năm 2021 

 

Kính gửi: 

- Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể thành phố; 

- UBND các xã, phường. 

 

Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban 

hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 

Covid-19”; 

Căn cứ Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế về việc 

Ban hành hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 

128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ; 

Thực hiện Văn bản số 3375/UBND-VX ngày 19/10/2021 của UBND tỉnh 

Lai Châu về việc thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát 

hiệu quả dịch Covid-19.  

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị, đoàn thể, Chủ tịch UBND các xã, phường khẩn trương triển khai thực 

hiện một số nội dung sau: 

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản của Trung ương, Tỉnh đang có 

hiệu lực và văn bản số 3375/UBND-VX ngày 19/10/2021 của UBND tỉnh Lai 

Châu (sao gửi kèm theo). 

2. Giao Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm VHTT&Truyền thông, 

UBND các xã, phường: Tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện 

thông tin đại chúng đến người dân, chủ các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, các 

doanh nghiệp,... trên địa bàn thành phố yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp 

thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, không lơ là chủ 

quan, mất cảnh giác trong phòng chống dịch Covid-19. 

3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, đoàn thể thành phố, Chủ tịch UBND các 

xã phường, Chủ các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, các doanh nghiệp...trên 

địa bàn thành phố chịu trách nhiệm trước lãnh đạo UBND thành phố Lai Châu nếu 

để xảy ra dịch bệnh trên địa bàn, trong cơ quan, đơn vị do mình quản lý; chuẩn bị 

các điều kiện cần thiết để sẵn sàng đáp ứng nhanh khi tình hình dịch bệnh thay đổi. 
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 Căn cứ Văn bản này, UBND thành phố yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn 

vị, đoàn thể, tổ chức, cá nhân liên có liên quan và Chủ tịch UBND các xã, phường 

nghiêm túc triển khai thực hiện, trong quá trình triển khai có vướng mắc, khó khăn 

báo cáo UBND thành phố để chỉ đạo, xử lý kịp thời./. 

Nơi nhận: 
- TT Thành ủy, HĐND thành phố; (b/c) 

- Sở Y tế; (b/c) 
- Lãnh đạo UBND thành phố; 
- Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể thành phố; 
- Trang thông tin điện tử thành phố; 

- UBND các xã, phường; 
- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Trần Đình Tiến 
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