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Số: 123/TB-UBND 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Bắc Yên, ngày 18 tháng 10 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Lê Văn Kỳ - Phó Bí thư huyện ủy,  
Chủ tịch UBND huyện, Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng,  

chống dịch Covid-19 huyện tại cuộc họp ngày 18/10/2021 
 

 

Sáng ngày 18/10/2021, đồng chí Lê Văn Kỳ - Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch 
UBND huyện, Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 

huyện tổ chức họp Thường trực Trung tâm Chỉ huy huyện. Sau khi nghe ý kiến 
tham gia của các đồng chí dự họp, đồng chí Lê Văn Kỳ - Phó Bí thư huyện ủy, Chủ 

tịch UBND huyện, Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 
huyện thống nhất kết luận, giao nhiệm vụ như sau: 

1. Giao Trung tâm Y tế huyện: 

- Căn cứ kết quả xét nghiệm lần 3, chủ trì, phối hợp với Ban CHQS huyện, 

Công an huyện, thông báo tới UBND các xã tổ chức bàn giao số công dân đã đủ 
thời gian cách ly 14 ngày tại khu cách ly tập trung của huyện về các xã quản lý theo 

dõi sức khỏe theo quy định (Đối với xã Hồng Ngài (xã có số lượng công dân đông ) 
tổ chức bàn giao tại Trung tâm xã; đối với các xã còn lại đề nghị UBND xã cử 01 

đồng chí lãnh đạo UBND xã, đồng chí Trưởng công an xã, Trạm trưởng Trạm y tế 
xã tổ chức đón nhận công dân của xã mình tại cổng khu cách ly tập trung của 
huyện). 

- Căn cứ Quyết định số 1633/QĐ-UBND ngày 15/10/2021 của Chủ tịch 
UBND huyện, chủ trì, phối hợp với Ban CHQS huyện, phòng Tài nguyên và Môi 

trường, Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô thị Sơn La, Chi nhánh Bắc Yên 
tổ chức phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải phát sinh tại các khu cách ly 

tập trung của huyện đảm bảo theo quy định. 

- Chủ trì, phối hợp với UBND các xã, thị trấn khẩn trương tổ chức tiêm vắc 

xin phòng dịch Covid-19 cho nhân dân (trước hết là nhân dân thị trấn, xã Phiêng 
Ban, xã Hồng Ngài), hoàn thành trước ngày 25/10/2021. 

- Liên hệ, tiếp nhận nguồn vắc xin Sinovac để tổ chức tiêm mũi 02 cho số 
công dân từ các tỉnh phía Nam trở về địa phương, đảm bảo thời gian tiêm phòng 

theo quy định. 

- Chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác lấy mẫu, chuyển mẫu, xử lý kết quả xét 

nghiệm theo quy định đối với công dân khi bàn giao cho các xã quản lý tự theo dõi 
sức khỏe. Định kỳ trước 16h00 hằng ngày, tổng hợp báo cáo tình hình sức khỏe 
của các công dân đang thực hiện theo dõi sức khỏe tại cơ sở, gửi UBND huyện, 

Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch huyện. 
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- Hướng dẫn các đồng chí khi kết thúc thực hiện nhiệm vụ tại các khu cách ly 
tập trung của huyện phải thực hiện nghiêm việc tự theo dõi sức khỏe theo quy định. 

2. Giao Bệnh viện đa khoa huyện chủ trì, phối hợp với Ban CHQS huyện, 
phòng Tài chính - Kế hoạch và các đơn vị có liên quan nghiên cứu các văn bản quy 
định, hướng dẫn hiện hành, thực hiện hoàn thiện hồ sơ, quy trình, thủ tục về thành 

lập, chế độ, chính sách, nguồn kinh phí và các điều kiện khác đảm bảo cho công tác 
điều trị tại khu điều trị F0 của huyện. Báo cáo đề xuất gửi UBND huyện trước 

ngày 25/10/2021. 

3. Giao Ban CHQS huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức 

kiểm kê, đánh giá hiện trạng, tổ chức bàn giao cơ sở vật chất, trang thiết bị (có Biên 
bản bàn giao chi tiết) cho cơ quan, đơn vị chủ quản tiếp nhận để quản lý, sử dụng 

theo quy định, khi kết thúc hoạt động của khu cách ly tập trung. 

4. Đề nghị Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô thị Sơn La, Chi 

nhánh Bắc Yên phối hợp chặt chẽ với Trung tâm y tế, Ban CHQS huyện tổ chức 
chặt chẽ, đảm bảo theo quy định việc thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải phát sinh 

tại các khu cách ly tập trung của huyện. 

5. Giao UBND các xã, thị trấn: 

5.1. Chủ động nắm chắc thông tin về công dân của xã, trị trấn hiện đang thực 
hiện cách ly tại các Khu cách ly tập trung của huyện (họ tên, địa chỉ, thời gian hoàn 
thành cách ly tập trung, tình hình sức khỏe, hoàn cảnh gia đình…).  

5.2. Tổ chức khảo sát chi tiết về lán nương, nhà văn hóa bản, lớp học không 
sử dụng, nhà ở của các hộ gia đình để làm nơi tự theo dõi sức khỏe cho công dân 

(số lượng, các điều kiện đảm bảo an toàn, các điều kiện đảm bảo sinh hoạt tối 
thiểu, khả năng ở được bao nhiêu người…). 

5.3. Căn cứ kết quả khảo sát, xây dựng phương án tổ chức tự theo dõi sức 
khỏe 14 ngày cho toàn bộ số công dân của xã sau khi hoàn thành thời gian cách ly 

tập trung tại huyện trở về cơ sở (kèm theo biểu sắp xếp, bố trí chi tiết đến từng công 
dân).  

5.4. Xây dựng và tổ chức thực hiện chặt chẽ phương án tiếp nhận, phân loại 
theo bản, tiểu khu, đưa công dân về địa điểm để thực hiện tự theo dõi sức khỏe theo 

quy định. 

5.5. Tuyên truyền, vận động nhân dân trong xã, trong bản quan tâm, hỗ trợ, 
đảm bảo các điều kiện sinh hoạt cho công dân trong thời gian tự theo dõi sức khỏe, 

nhất là các công dân có hoàn cảnh khó khăn. 

5.6. Chỉ đạo các Tổ Covid-19 cộng đồng tăng cường công tác nắm tình hình, 

giám sát chặt chẽ việc thực hiện tự theo dõi sức khỏe, việc thực hiện các quy định 
về phòng, chống dịch Covid-19 của các công dân trở về cơ sở. 

5.7. Xây dựng Tờ quy định về tự theo dõi sức khỏe (dán tại lán, nhà văn 
hóa…), trong đó cần nêu rõ nội dung: “Thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y 

tế, đặc biệt là đeo khẩu trang, không tụ tập và không tập trung đông người, nếu có 
dấu hiệu bất thường về sức khỏe như: ho, sốt, khó thở, đau rát họng, mất vị giác… 
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thì phải báo ngay cho xã, bản, Trạm y tế theo các số điện thoại (Số điện thoại của 
đ/c…….; …).” 

5.8. Trong thời gian công dân tự theo dõi sức khỏe tại cơ sở, định kỳ trước 
14h00 hằng ngày, tổng hợp báo cáo tình hình sức khỏe của công dân, gửi Trung 
tâm Y tế huyện. 

5.9. Tổ chức rà soát, lập danh sách tiêm vắc xin phòng dịch Covid-19 cho 
nhân dân trên địa bàn xã (người đủ 18 tuổi trở lên). Chủ động chuẩn bị địa điểm,  

cử cán bộ, công chức của xã phối hợp chặt chẽ với lực lượng y tế để hướng dẫn, 
xắp xếp và đôn đốc công dân đến tiêm phòng, khi có Kế hoạch của cơ quan y tế. 

Trân đây là kết luận của đồng chí Lê Văn Kỳ - Phó Bí thư huyện ủy, Chủ 

tịch UBND huyện, Chỉ huy trưởng Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 
huyện tại cuộc họp ngày 18/10/2021. Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 

nghiêm túc triển khai thực hiện ./. 

Nơi nhận: 
- Thường trực huyện ủy (báo cáo); 
- Thường trực HĐND huyện; 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 
- Các phòng TC-KH; TN&MT; 
- Ban CHQS; Công an huyện; Bệnh viện đa khoa; 
Trung tâm Y tế huyện; 
- CT CPMT &DVĐT Sơn La, Chi nhánh Bắc Yên; 
- Các UBND xã, thị trấn; 
- LĐ, CV VP HĐND và UBND huyện; 
- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 
 
 

 
 

 

Ngô Văn Huynh 
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