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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bắc Yên, ngày 20 tháng 5 năm 2021

V/v tiếp tục thực hiện các biện
pháp phòng, chống dịch
Covid-1 9

Kính gửi:

- Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Thực hiện Thông báo số 235/TB-VPUB ngày 20/5/2021 của Văn phòng
UBND tỉnh Sơn La về Kết luận của đồng chí Phạm Văn Thủy - Tỉnh ủy viên, Phó
Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19
tỉnh tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid -19;
Công văn số 404-CV/HU ngày 18/5/2021 của Huyện ủy Bắc Yên về công tác
phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, đoàn thể,
UBND các xã, thị trấn thực hiện các biện pháp, chống dịch Covid -19, như sau:
1. Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể huyện; UBND các xã, thị trấn
- Tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ
tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch Covid-19, các Bộ,
ngành Trung ương, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch
UBND tỉnh, Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện và các văn bản có
liên quan khác về công tác phòng, chống dịch Covid-19.
- UBND các xã, thị trấn quản lý chặt số lượng người dân có trên địa bàn,
tuyệt đối không để tình trạng người dân vào địa bàn quản lý không được kiểm
soát; đảm bảo tất cả người dân vào địa bàn phải được khai báo y tế, cập nhật
thông tin lịch sử đi lại và lộ trình dự kiến để sẵn sàng truy vết khi cần thiết. Xử lý
nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp vi phạm; quán triệt và
yêu cầu các chủ hộ gia đình, người dân trên địa bàn quản lý ký cam kết, thường
xuyên báo cáo biến động về nhân khẩu và chịu trách nhiệm trong việc thực hiện
các quy định phòng, chống dịch. Sau ký cam kết, nếu vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm
theo quy định.
- Thực hiện nghiêm phương châm 4 tại chỗ trong phòng, chống dịch; đặc
biệt cần chủ động, sâu sát, sáng tạo, phát huy trách nhiệm của Chủ tịch UBND các
xã, thị trấn với sự vào cuộc, hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị và các đoàn thể huyện,
nhất là của các đơn vị y tế trong huyện.
- UBND các xã, thị trấn kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19;
hoàn thiện quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, để
các thành viên thực hiện nhiệm vụ phân công. Báo cáo kết quả thực hiện về Trung
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tâm Y tế huyện chậm nhất ngày 25/5/2021.
2. Trung tâm Y tế, Bệnh viện đa khoa huyện
- Tham mưu UBND huyện kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh
Covid-19 cấp huyện gửi phòng Nội vụ huyện chậm nhất ngày 24/5/2021; hoàn
thiện quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, để các
thành viên thực hiện nhiệm vụ phân công. Báo cáo kết quả thực hiện về Sở Y tế
trước ngày 31/5/2021.
- Tiếp tục rà soát, truy vết những người (bệnh nhân, người nhà bệnh nhân,
người dân...) đã đến/ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 và Bệnh viện
K (03 cơ sở), các trường hợp liên quan tới các ca (+) tại các tỉnh và theo thông báo
của Bộ Y tế. Tổ chức cách ly y tế theo đúng quy định. Rà soát tất cả số người
nước ngoài đang có mặt trên địa bàn và số người ngoại tỉnh vào địa bàn. Theo dõi,
giám sát việc thực hiện các yêu cầu phòng, chống dịch đối với người đã kết thúc
cách ly tập trung về nơi cứ trú, lưu trú trên địa bàn.
- Triển khai nghiêm Công văn số 953/SYT-NVYD ngày 10/5/2021 của Sở
Y tế về việc nâng mức cảnh báo chống dịch Covid -19 cao nhất tại các cơ sở khám
chữa bệnh và bảo đảm chất lượng xét nghiệm SARS-CoV-2; Công văn số
1033/SYT-NVYD ngày 18/5/2021 của Sở Y tế về việc thực hiện báo cáo phòng,
chống dịch Covid-19 đối với các cơ sở y, dược tư nhân.
3. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Truyền thông-Văn hóa
Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống
dịch, đảm bảo thông tin kịp thời, chính xác về tình hình dịch bệnh, tránh gây xáo
trộn dư luận, hoang mang trong nhân dân, ảnh hưởng tiêu cực tới sự phát triển
kinh tế - xã hội của huyện; phối với UBND các xã, thị trấn thường xuyên khuyến
khích nhân dân giám sát, phát hiện người từ vùng dịch về nơi cơ trú trên địa bàn
mà không khai báo y tế hoặc khai báo không trung thực.
Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, đoàn thể huyện; Chủ tịch UBND
các xã, thị trấn nghiêm chỉnh chấp hành công tác phòng, chống dịch Covid-19./.
Nơi nhận:

- Thường trực huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Như trên;
- Lưu: VT.
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