
 

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BẮC YÊN  

 

Số:          /UBND-VP 
 
 

V/v thực hiện Công văn số 
3793/UBND-KGVX ngày 

04/11/2021 của UBND 
 tỉnh Sơn La 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Bắc Yên, ngày           tháng 11 năm 2021 

 

                               Kính gửi:   
- Các cơ quan, đơn vị; 

- UBND các xã, thị trấn. 
  

 

Thực hiện Công văn số 3793/UBND-KGVX ngày 04/11/2021 của UBND 

tỉnh Sơn La về triển khai Kết luận số 391-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 
Chủ tịch UBND huyện có ý kiến chỉ đạo như sau:  

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

- Tiếp tục hoàn thiện, cập nhật phương án phòng, chống dịch Covid-19, 
tăng cường năng lực hệ thống y tế để điều tra, truy vết, xét nghiệm, cách ly, điều 

trị sớm, từ xa, ngay từ cơ sở; chuẩn bị sẵn sàng, đầy đủ nhân lực, các trang thiết 
bị, sinh phẩm, vật tư y tế ứng phó kịp thời với các tình huống dịch xẩy ra trên 

địa bàn theo từng cấp độ dịch. Rà soát, điều chỉnh phương án thiết lập cơ sở điều 
trị bệnh nhân Covid-19 trên địa bàn huyện. 

- Đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng dịch Covid-19 đảm bảo an 

toàn, tiết kiệm, đúng đối tượng. 

2. Công an huyện: Hoàn thiệt phương án đảm bảo an ninh trật tự. Xử lý 
nghiêm các vi phạm quy định phòng, chống dịch, các thông tin xấu độc, sai sự 

thật, kích động, gây tác động tiêu cực; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy 
định về phòng, chống dịch và các tổ chức, cá nhân chủ quan, lơ là trong thực 

hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch. 

3. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội: Cập nhật phương án an 

sinh xã hội. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tiếp tục rà 
soát, nắm chắc số công nhân làm việc tại các tỉnh sẽ trở về trong thời gian tới để 

có giải pháp phù hợp thực hiện phòng, chống dịch Covid-19. Nắm bắt số người 
lao động có nhu cầu quay trở lại các tỉnh, thành phố để phối hợp với các tỉnh, 

thành phố tiếp nhận bố trí việc làm cho người dân. 

4. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Truyền thông - Văn hóa 

huyện: Tăng cường tuyên truyền sâu rộng tới toàn thể cán bộ và nhân dân trong 
thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện khai báo 

y tế theo đúng quy định; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong xây dựng, triển 
khai, thực hiện các biện pháp phòng, chống và thích ứng với dịch Covid-19. 
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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. 

6. Phòng Tài chính – Kế hoạch: 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; kiên quyết xử lý nghiêm các trưởng hợp vi phạm. 

7. Phòng Giáo dục và Đào tạo: Xây dựng phương án khi có dịch xẩy 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. 

8. UBND các xã, thị trấn 

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền cho nhân dân về phòng, chống dịch 
trong tình hình mới, kịp thời biểu dương, khích lệ, động viên, khen thưởng các 

tấm gương tốt, điển hình, cách làm hay, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong toàn 
xã hội. 

- Nắm chắc số lượng các công nhân nhân về từ các đang có dịch, chỉ đạo 
Tổ Covid-19 cộng đồng tăng cường ra soát, quản lý chặt dân cư trên địa bàn, 

thông báo kịp thời công nhân từ các tỉnh có dịch về cho UBND xã và các lực 
lượng chức năng.  

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND xã, thị trấn 
khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện ./.  

Nơi nhận: 
- Thường trực huyện ủy (báo cáo); 
- Thường trực HĐND huyện; 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 
- Như trên; 
- Lưu: VT.VP, 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Thào A Mua 
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