
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH LÀO CAI 

 
Số:          /UBND-VX 
V/v tăng cường triển khai  
thực hiện phòng, chống  

dịch Covid-19 tại cấp xã 
  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lào Cai, ngày        tháng  9  năm 2021 

  Kính gửi: 

 

 

- Các sở, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - 
xã hội tỉnh;  

- Báo Lào Cai; 
- Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh; 

- Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy; 
- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Trải qua thời gian dài tổ chức các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 cho 

thấy, để tiến tới thành công trong khống chế dịch bệnh phải kể đến vai trò hết sức quan 
trọng của tuyến cơ sở (cấp xã) và đặc biệt là tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm cao độ 
của mỗi người dân. Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, nhanh chóng đưa 

cuộc sống người dân trở lại trạng thái bình thường mới, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu 
Thủ trưởng các sở, ban, ngành, địa phương tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm 

vụ sau:  

1. Kết hợp linh hoạt, hiệu quả giữa tập trung chỉ đạo và phân cấp thực hiện, 

đảm bảo đáp ứng yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã 
hội tại địa phương. Thực hiện theo phương châm “4 tại chỗ” huyện tự lo cho huyện, 

xã tự lo cho xã, thôn bản phải tự lo cho thôn bản, đồng thời cần tập trung triển khai 
thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ lấy xã, phường, thị trấn là 
“pháo đài”, người dân là “chiến sỹ”, là trung tâm phục vụ, là chủ thể phòng, chống 

dịch. Sự tham gia, chấp hành, tuân thủ quy định của người dân đóng vai trò quyết định 

thành công trong phòng, chống dịch; Chiến thắng dịch bệnh là chiến thắng của 
nhân dân.  

2. Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn thực hiện tốt vai trò là “pháo đài” trong 
phòng, chống dịch: 

- Đưa dịch vụ y tế đến gần dân nhất ngay tại xã, phường, thị trấn, bảo đảm 

người dân được tiếp cận nhanh nhất, ở mọi lúc, mọi nơi; khi có dịch phải tổ chức lấy 
xét nghiệm thần tốc, kịp thời  phân loại F0 ngay tại xã, phường, thị trấn để bảo đảm 

hỗ trợ, chăm sóc, quản lý phù hợp, hiệu quả; bố trí sẵn sàng nhân lực, phương tiện để 
kịp thời tiếp nhận, sơ cứu, cấp cứu, chuyển bệnh nhân diễn biến nặng lên điều trị tại 

các tuyến trên; Tổ chức tiêm chủng an toàn theo đúng hướng dẫn chuyên môn của 
ngành y tế; 

- Chủ động xây dựng phương án khi phải thực hiện giãn cách xã hội vẫn đảm 
bảo cung cấp kịp thời lương thực, thực phẩm và các dịch vụ thiết yếu đến người dân, 

gia đình, nhất là nhóm người yếu thế, dễ bị tổn thương; huy động mọi nguồn lực xã 
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hội, phát huy tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ lẫn nhau, không để bất cứ người 
dân nào thiếu ăn, thiếu mặc;  

- Huy động sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị, phát huy 
vai trò của Mặt trận Tổ quốc, Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn 

Thanh niên, tổ chức tôn giáo và các tổ chức khác trong việc vận động, hướng dẫn, giải 
thích, thuyết phục và yêu cầu người dân chấp hành nghiêm việc tăng cường thực hiện 

các biện pháp phòng, chống dịch;  

- Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch cấp xã cần phải có phân công lịch trực 
rõ ràng, ứng trực 24/24 giải quyết mọi khó khăn, vướng mắc của người dân liên quan 

đến dịch Covid-19; giám sát việc thực hiện các quy định phòng, chống dịch của người 
dân trên địa bàn, xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm; 

- Thường xuyên rà soát, bổ sung, kiện toàn các Tổ Covid cộng đồng để kiểm 
soát chặt chẽ tình hình di biến động của người dân trên địa bàn, các trường hợp từ 

vùng dịch về không qua khai báo. 

- Bảo đảm an dân, an ninh và trật tự, an toàn xã hội; 

- Đối với các xã biên giới, cần phối hợp chặt chẽ với lực lượng biên phòng bảo 
vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ quốc gia, ngăn chặn kịp thời các trường hợp xuất nhập 

cảnh trái phép. 

3. Tăng cường công tác tuyên truyền người dân là “chiến sĩ” phòng, chống dịch 

Covid-19: 

- Người dân là trung tâm, là chủ thể trong phòng chống dịch. Người dân là 
trung tâm thì mọi chính sách và việc thực hiện chính sách phải hướng đến người 

dân. Người dân là chủ thể thì phải tích cực cùng hệ thống chính trị tham gia phòng, 
chống dịch có hiệu quả. Thực hiện tốt mối quan hệ Cấp ủy lãnh đạo, chính quyền 

quản lý, người dân làm chủ, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tăng 
cường giám sát, kiểm tra trong phòng, chống dịch. 

- Mỗi người dân là “Chiến sĩ” trong công tác phòng, chống dịch bệnh: nêu cao 
tinh thần, trách nhiệm của bản thân đối với gia đình, cộng đồng và xã hội; thực hiện 

nghiêm các quy định về phòng, chống dịch; đề cao tinh thần cảnh giác, phối hợp với 
các lực lượng chức năng ngăn chặn những hành vi vi phạm an toàn trong phòng, chống 

dịch trên địa bàn. 

- Tham gia tiêm chủng đầy đủ khi có vắc xin, không được chờ đợi, lựa chọn 

vắc xin; sẵn sàng tham gia các lực lượng phòng, chống dịch khi có yêu cầu. 

Căn cứ nội dung chỉ đạo Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch các huyện, 

thị xã, thành phố nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh; 
- Như trên;  
- Đảng ủy, UBND các xã, phường, thị trấn; 
- Lãnh đạo Văn phòng; 
- Cổng TTĐT tỉnh; 
- Lưu: VT, TH3, VX2. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 
Giàng Thị Dung 
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