
 

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BẮC YÊN  

 

Số:           /UBND-VP 
 

 

V/v thực hiện Công văn số 07-

CV/BCĐ ngày 13/10/2021 của 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 

Covid-19 huyện 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Bắc Yên, ngày         tháng 10 năm 2021 

 

Kính gửi:   

- Các cơ quan, đơn vị; 
- UBND các xã, thị trấn. 

  

Thực hiện Công văn số 07-CV/BCĐ ngày 13/10/2021 của Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch Covid-19 huyện về tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ 
phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện; Công văn số 703-CV/HU ngày 

15/10/2021 của Huyện ủy Bắc Yên về việc tăng cường thực hiện một số nhiệm 
vụ phòng, chống Covid-19 trên địa bàn huyện; Chủ tịch UBND huyện có ý kiến 
chỉ đạo như sau:  

1. Trung tâm Y tế huyện 

- Tập trung lực lượng khẩn trương thực hiện công tác điều tra, truy vết, xét 

nghiệm nguồn nguy cơ cao để phát hiện tách F0 trong các khu cách ly không để 
dịch lây lan. Tập trung điều trị cho các trường hợp F0 theo đúng phác đồ điều 

trị; tuyệt đối không chủ quan, lơ là. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tại các khu điều trị, cách ly tập 

trung trên địa bàn huyện; thực hiện tốt các biện pháp bảo hộ, cách ly trong 

các khu điều trị, cách ly tập trung, tránh tình trạng "lây nhiễm chéo"; nâng cao 

vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và 

nhân dân trong công tác phòng, chống dịch bệnh. 

- Tập trung đánh giá, nhận định đúng tình hình dịch trên địa bàn để làm cơ 

sở xây dựng biện pháp kịp thời, hiệu quả; chủ động đề xuất các biện pháp 
phòng, chống dịch trên địa bàn. Hằng ngày phải đánh giá tình hình dịch bệnh 

trên địa bàn để có biện pháp xử lý kịp thời, phù hợp; thông tin kịp thời với 
Thường trực Ban Chỉ đạo huyện về phòng, chống dịch Covid-19. 

- Thực hiện phun khử khuẩn, chỉ đạo các xã lựa chọn địa điểm làm nhà 
cách ly tại xã, bản để thực hiện cách ly từng nhóm người lao động trở về. 

- Xây dựng, cập nhật thêm các phương án các khu cách ly, điều trị F0 

để thích ứng với công tác phòng, chống dịch Covid-19.  

- Đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng dịch Covid-19 phù hợp với 
thực tiễn. 
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- Căn cứ tình hình công tác phòng, chống dịch trên địa bàn thường xuyên 

báo cáo đề xuất, kiến nghị với Thường trực, Ban Thường vụ huyện ủy để nắm và 

chỉ đạo kịp thời. 

- Phối hợp với chốt kiểm soát dịch ở huyện Vân Hồ, Phù Yên xây dựng 
phương án phân loại, tổ chức đưa người vào cách ly tại các Khu cách ly phù 

hợp, hiệu quả, đúng với văn bàn chỉ đạo của Trung ương. 

- Tham mưu cho UBND huyện, Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch 

Covid-19 huyện trong điều trỉnh các biện pháp quản lý, cách ly y tế đối với 
người đi từ vùng dịch về theo hướng dẫn của Bộ Y tế, các văn bản chỉ đạo của 

Trung ương, phù hợp điều kiện thực tế của huyện. 

2. Phòng Lao động - Thương binh và xã hội 

- Phối hợp tiếp tục tổ chức đón công dân (đợt 1), đối tượng là người 

già, phụ nữ mang thai, trẻ em, gia đình người có công… từ Thành phố Hồ 

Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An về huyện đảm bảo an toàn, chu 

đáo; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các tỉnh, thành phố lập danh sách công 

dân, người lao động làm việc ngoài tỉnh có nhu cầu về, xây dựng kế hoạch, tổ 

chức đón theo lịch trình, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch, phù hợp với 

khả năng của huyện. 

- Rà soát nhu cầu làm việc của lao động trở về địa phương thuộc đối 

tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo để xem xét hỗ trợ đảm bảo kịp thời, đúng quy 
định; phối hợp với các Doanh nghiệp … rà soát người lao động có nhu cầu quay 

trở lại các tỉnh làm việc sau khi dịch bệnh đã được kiểm soát. 

3. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thông; Tham mưu cho 

UBND huyện xây dựng phương án phòng, chống mưa lũ, hạn chế sự ảnh hưởng 
do mưa lũ gây ra cho nhân dân. 

4. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, Trung tâm Truyền thông - Văn 
hóa huyện; Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tạo tâm lý 
ổn định, yên tâm đối với các trường hợp được đưa vào cách ly tại các khu cách 

ly tập trung của huyện. 

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 ( Thành), 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Thào A Mua 
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