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Số: 14 /CT-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

              Bắc Yên, ngày 08 tháng 11 năm 2021 

 

CHỈ THỊ 
Về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch 

Covid-19 trên địa bàn huyện Bắc Yên 
 

 

Thực hiện Chỉ thị số 31/CT-UBND ngày 05/11/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Sơn La về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19;  

 Để triển khai thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 

trên địa bàn huyện. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu người đứng đầu các 
cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp 

nhân dân trên địa bàn huyện thực hiện tốt các nội dung sau: 

1. Tiếp tục quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, 

linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh và các văn 
bản chỉ đạo của huyện về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình 
mới. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn, các Đoàn thể, cả hệ thống chính 

trị, toàn xã hội và nhân dân tập trung cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên 
tinh thần bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân là trên hết, trước hết; quyết tâm 

không để bùng phát dịch, không để dịch lây lan ra cộng đồng. Động viên, biểu 
dương, khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân làm tốt; xử lý nghiêm minh các 

hành vi vi phạm quy định trong phòng, chống dịch. 

2. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn chịu trách 

nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND huyện về công tác phòng, chống dịch và các 
biện pháp hành chính theo cấp độ dịch trên địa bàn, lĩnh vực phục trách, tạo điều 

kiện lưu thông hàng hóa, sản xuất kinh doanh và đi lại, sinh hoạt của nhân dân; tập 
trung huy động cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, triển khai 

đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch với tinh thần “chống dịch như chống 
giặc” và phương châm “4 tại chỗ + 5K + vắc xin + thuốc điều trị + công nghệ + ý 
thức người dân”; tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Tiếp tục rà soát, 

củng cố, tăng cường hiệu quả hoạt động của Tổ Covid-19 cộng đồng ở tất cả các 
bản, tiểu khu nhằm kiểm soát chặt chẽ mọi công dân ra, vào địa bàn. Tăng cường 

hơn nữa công tác tuyên truyền, nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm túc các biện 
pháp phòng, chống dịch Covid-19. Nêu cao vai trò, trách nhiệm của toàn hệ thống 

chính trị, Ban Chỉ đạo, chính quyền các cấp; phát huy sức mạnh toàn dân trong 
công tác phòng, chống dịch; xác định người dân là chủ thể, là trung tâm, sự tham 

gia của người dân có ý nghĩa quyết định trong công tác phòng, chống và đẩy lùi đại 
dịch phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. 

3. Trung tâm Y tế huyện, Bệnh viện đa khoa 

- Xây dựng kịch bản và phương án bảo đảm công tác y tế phòng, chống dịch 
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Covid-19 theo từng cấp độ dịch, nâng cao năng lực truy vết, xét nghiệm, cách ly y 
tế, khu điều trị F0, nâng cao năng lực điều trị ở cơ sở để phân loại, điều trị phù hợp , 

kịp thời, hiệu quả, có kế hoạch bảo đảm khi dịch xảy ra. 

- Tổ chức diễn tập các kịch bản và phương án bảo đảm công tác y tế phòng, 
chống dịch Covid-19 theo từng cấp độ dịch, sẵn sàng triển khai khi có dịch xảy ra; 

tiếp tục rà soát tất cả những người đi về từ các tỉnh, thành phố; tăng cường, chủ 
động giám sát, xét nghiệm các trường hợp có nguy cơ cao, nhất là những điểm có 

người về từ các địa bàn dịch cấp độ 3, 4; các trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ mắc 
bệnh để phát hiện sớm, tổ chức cách ly, theo dõi sức khỏe phù hợp và xử lý kịp thời 

các ổ dịch Covid-19. 

- Đẩy nhanh tốc độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 đảm bảo an toàn, hiệu quả. 

Thực hiện nghiêm theo Kế hoạch của Sở Y tế về đối tượng tiêm chủng. 

4. Công an huyện  

- Chủ trì, phối hợp với các lực lượng liên quan, tăng cường công tác quản lý 
địa bàn, nắm hộ, nắm người, quản lý cư trú; kịp thời phát hiện, phối hợp quản lý 

các trường hợp công dân trở về từ các tỉnh có dịch và tổ chức các biện pháp phòng, 
chống dịch theo quy định. 

- Phối hợp với Trung tâm y tế và các lực lượng chức năng thần tốc xác minh, 
truy vết các trường hợp thuộc diện và thiết lập, bảo đảm an ninh trật tự, trật tự vùng 
phong tỏa, cách ly nơi phát hiện ca dương tính với Covid-19. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp 
đưa thông tin không đúng sự thật, khai báo y tế không trung thực; các trường hợp vi 

phạm quy định trong phòng, chống dịch. 

5. Phòng Kinh tế - Hạ tầng: Kiểm tra các công ty, doanh nghiệp đóng trên 

địa bàn thực hiện đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19; có giải pháp hỗ 
trợ để đảm bảo sản xuất và lưu thông hàng hóa. 

- Thực hiện nghiêm công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát công tác phòng, 
chống dịch theo quy định đối với các điểm tập kết hàng hóa trên địa bàn huyện. 

- Tiếp tục tham mưu đề xuất, đẩy mạnh hoạt động kết nối tiêu thụ, xuất khẩu 

sản phẩm nông sản. 

6. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chỉ đạo duy trì sản xuất 

nông nghiệp, các hoạt động trồng rau xanh, chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi trồng 
thủy sản; phối hợp với phòng Kinh tế - Hạ tầng đảm bảo nguồn cung lương thực, 

thực phẩm, hàng hóa tới hệ thống phân phối đảm bảo nhu cầu thiết yếu của nhân 
dân trên địa bàn huyện. 

7. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Truyền thông-Văn hóa: 
Tăng cường tuyên truyền người dân về từ vùng có dịch hiểu, đồng tình, ủng hộ và 
chủ động tham gia thực hiện khai báo y tế với cơ quan y tế địa phương hoặc kê khai 

các thông tin di biến động di chuyển trên các ứng dụng phục vụ công tác phòng, 
chống dịch Covid-19 (PC-Covid; VN-eID; Sổ sức khỏe điện tử) để được hướng dẫn 

và áp dụng các biện pháp phòng bệnh theo quy định. 
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8. Phòng Lao động – Thương binh và xã hội 

- Tăng cường công tác thống kê, phân loại người lao động có hộ khẩu trên 

địa bàn huyện trở về từ các tỉnh để áp dụng biện pháp phòng, chống dịch theo quy 

định; rà soát người lao động có hoàn cảnh khó khăn, thuộc đối tượng hỗ trợ để xem 

xét hỗ trợ kịp thời; tổ chức tuyên truyền tư vấn, giới thiệu việc làm tại các nhà máy, 

xí nghiệp, khu công nghiệp, doanh nghiệp ngoài tỉnh và xuất khẩu lao động đối với 

lao động trở về. 

9. Phòng Giáo dục và Đào tạo: Xây dựng phương án khi có dịch xảy ra tại 
các trường học; phối hợp chặt chẽ giữa tổ Covid-19 cộng đồng với nhà trường để 

kịp thời phát hiện và phòng, chống dịch hiệu quả. 

10. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Xây dựng phương án, cân đối nguồn kinh 

phí đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch trên địa bàn huyện. 

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc mua sắm vật tư, sinh phẩm, trang thiết bị y tế, 

việc thực hiện các chính sách an sinh trên địa bàn huyện; xử lý nghiêm các trưởng 

hợp vi phạm. 

11. Đề nghị các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, Hợp tác xã trên địa bàn 

huyện quan tâm giúp đỡ các xã, thị trấn, tạo điều kiện hỗ trợ về đời sống, việc làm 

đối với số công dân trở về từ vùng dịch có hoàn cảnh khó khăn, góp phần bảo đảm 

an sinh xã hội. 

12. UBND các xã, thị trấn 

- Huy động sự vào cuộc của các lực lượng từ cơ sở, nòng cốt là củng cố, 

nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả của các Tổ Covid-19 cộng đồng; phát huy 
vai trò của lực lượng Công an, các mô hình “Nhóm liên gia tự quản”, lực lượng 

dân quân tự vệ, đội tự quản, các đoàn viên, hội viên, nhất là đoàn viên thanh niên 
tình nguyện, cựu chiến binh… trong công tác tuyên truyền, vận động người dân 

chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch, đặc biệt là khai báo y tế, 
cách ly đối với công dân từ vùng dịch về; tăng cường rà soát, giám sát di biến động 

dân cư “đến và đi”, nhất là người từ các địa phương khác về huyện, thực hiện 
phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”  phát hiện các trường 

hợp đến/về từ vùng có dịch để áp dụng các biện pháp cách ly y tế theo quy định, 
tránh để lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng. Thực hiện nghiêm quy định “5K”. 

- Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện theo quy định Khu cách ly tập trung của xã 
để chuẩn bị sẵn sàng trong quản lý người về từ vùng có dịch, đảm bảo an toàn 
phòng, chống dịch và tuyệt đối không để lây nhiễm chéo trong khu cách ly tập 

trung. 

- Phối hợp với lực lượng Công an thực hiện tốt công tác quản lý cư trú, quản 

lý đối tượng, trong đó tập trung quản lý đối với số công dân trở về từ vùng có dịch; 
chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh tội phạm và vi phạm pháp 

luật, không để phức tạp về ANTT trên địa bàn. 

13. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức chính 

trị - xã hội tăng cường nắm tình hình từ cơ sở, huy động đoàn viên, hội viên làm 
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nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, trách nhiệm 
và kỹ năng phòng, chống dịch cho đoàn viên, hội viên và nhân dân; khơi dậy tinh 

thần tương thân, tương ái, hỗ trợ giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn; tiếp tục huy 
động các nguồn lực trong xã hội để thiết thực chăm lo, hỗ trợ cho nhân dân, nhất là 
đối tượng khó khăn, yếu thế. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, 
Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc, triển khai, thực hiện; tăng cường công 

tác quản lý, giám sát, đôn đốc việc thực hiện tại cơ quan, đơn vị; chủ động xây 
dựng kịch bản cao nhất khi có dịch bệnh bùng phát, không để bất ngờ, bị động./. 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (Báo cáo); 
- Thường trực huyện ủy (Báo cáo); 
- Thường trực HĐND huyện (Báo cáo); 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 
- Các cơ quan, đơn vi, đoàn thể huyện; 
- Thành viên BCĐ PCD huyện; 
- UBND các xã, thị trấn 
- Văn phòng HĐND và UBND huyện; 
- Lưu: VT.(Thành), 

 CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Lê Văn Kỳ 
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