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CHỈ THỊ 
Về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch 

Covid-19 trên địa bàn huyện Bắc Yên 
 

 

Trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp, từ ngày 

21/7/2021 đến 20h30’ ngày 21/8/2021 trên địa bàn huyện Phù Yên ghi nhận 131 
trường hợp dương tính với SARS-CoV-2; 117 trường hợp phát hiện trong khu cách 

ly tập trung; 14 trường hợp phát hiện tại cộng đồng có liên quan đến 02 trường hợp 
F0 đã phát hiện trước đó. Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành quyết định áp dụng các 

biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ 
tướng Chính phủ đối với huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La, bắt đầu từ 00h00 ngày 

18/8/2021.  

Để triển khai thực hiện hiệu quả các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch 
Covid-19 trên địa bàn huyện. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Chỉ thị: 

1. Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và của toàn thể nhân dân, 
tiếp tục tăng cường triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, 

chống dịch Covid-19 theo phương châm “4 tại chỗ”. Thực hiện chặt chẽ, quyết liệt, 
triệt để và linh hoạt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo hạn chế 

đến mức thấp nhất ảnh hưởng tới sức khỏe của nhân dân, đến hoạt động sản xuất, 
kinh doanh, phát triển kinh tế, xã hội. 

Tăng cường, siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong việc chấp hành các biện pháp 
phòng, chống dịch trên mọi lĩnh vực, mọi địa bàn trong toàn huyện; Thủ trưởng các  

cơ quan, đơn vị; cán bộ, công chức, viên chức phải tích cực đi đầu, nêu gương 
trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ 
tịch UBND huyện về công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong phòng, chống dịch; tuyết đối 
không để xảy ra sai sót, sai phạm do lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, thiếu trách 

nhiệm trong việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch thuộc phạm vi, lĩnh 
vực được phân công phụ trách. 

2. Áp dụng biện pháp hạn chế tụ tập đông người từ 00 giờ ngày 23 tháng 8 
năm 2021 đến hết ngày 06 tháng 9 năm 2021: 

- Dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người trong 01 
phòng; không tụ tập từ 10 người (đối với Thị trấn Bắc Yên không tụ tập từ 05 

người) trở lên ngoài phạm vị công sở, trường học, bệnh viện, nhà máy, xí nghiệp, 
cơ sở sản xuất kinh doanh; yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 2m giữa người 

với người tại các điểm công cộng. 

- Dừng hoạt động các nghi lễ tôn giáo, các nhà hàng, quán ăn (gồm cả quán 
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ăn sáng, quán beer, quán ăn vặt và các quán ăn, quán nước vỉa hè, quán café, quán 
giải khát… khuyến khích hình thức đặt hàng và vận chuyển hàng đến nhà) , cơ sở 

chăm sóc sắc đẹp, cắt tóc, nail, spa, massage…. Dừng hoạt động các khách sạn, nhà 
nghỉ, cơ sở lưu trú (trừ các cơ sở lưu trú được UBND huyện quyết định chấp thuận 
cho phép hoạt động làm nơi phục vụ các đoàn khách công vụ và cách ly cho lái xe, 

phụ xe và người vận chuyển hàng); Dừng hoạt động các khu vui chơi, giải trí; các 
điểm tập luyện thể dục, thể thao (bida, sym, yoga, bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, 

bể bơi, thể dục thẩm mỹ, đi bộ trên các tuyến đường giao thông và nơi công 
cộng…). 

- Dừng hoạt động tổ chức đám cưới, đám hỏi; Đám tang được tổ chức rút 
gọn, đảm bảo triệt để các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định và không quá 

24 giờ. 

- Tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn, trừ các cơ 

sở kinh doanh các hàng hóa, dịch vụ thiết yếu được Bộ Công thương quy định tại 
Công văn số 4481/BCT-TTTN ngày 27/7/2021, bao gồm: 

+ Nhóm hàng lương thực: Gạo, ngô, khoai, sắn, bột, tinh bột và các sản 
phẩm từ tinh bột. 

+ Nhóm hàng thực phẩm: Thịt và các sản phẩm từ thịt; thủy sản và các sản 
phẩm từ thủy sản; rau, củ, quả, trái cây; trứng gia cầm và các sản phẩm từ trứng gia 
cầm. 

+ Nhóm hàng công nghệ thực phẩm: Bánh, kẹo; sữa và các sản phẩm từ sữa; 
mỳ gói các loại; dầu thực vật; đường; bột nêm, gia vị, nước mắm, nước tương; 

nước uống, nước giải khát các loại đóng chai, lon, thùng. 

+ Nhóm hàng nhu yếu phẩm: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, vật tư, 

trang thiết bị y tế; sản phẩm dùng để giặt, gội đầu, vệ sinh cá nhân; giấy vệ sinh; 
khẩu trang, sản phẩm tẩy rửa, diệt côn trùng, diệt khuẩn; vật tư văn phòng phẩm; 

sản phẩm, hàng hóa và hóa chất phục vụ công tác phòng, chống dịch. 

+ Nhóm hàng năng lượng, vật tư, nguyên liệu, nhiên liệu; Xăng, dầu, khí đốt, 

sản phẩm bôi trơn động cơ và các loại vật tư, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu khác 
phục vụ sản xuất công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp, công trình xây dựng, giao 

thông. 

+ Nhóm hàng hóa khác: Thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú 
y, vắc xin phòng bệnh cho gia súc, gia cầm; các mặt hàng kim khí, cơ khi, điện 

máy; vật tư điện, nước. 

- Các chợ dân sinh, các cơ sở sản xuất kinh doanh cung cấp nhu yếu phẩm 

hàng ngày cho nhân dân trên địa bàn huyện phải sắp xếp để điều chỉnh giảm số 
lượng khách trong cùng thời điểm (không quá 05 người/lượt) đảm bảo thực hiện 

“5K”, hạn chế tối đa việc tiếp xúc gần khi giao dịch. Khuyến khích người dân đi 
chợ 01 lần dùng cho nhiều ngày, những người trên 60 tuổi, người có bệnh nền 

không nên ra khỏi nhà, hạn chế đến cơ sở khám bệnh trừ trường hợp thực sự cần 
thiết. 



3 

 

  

- Tạm dừng hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô (tuyến cố định, xe hợp 
đồng, xe du lịch, xe taxi) đi/đến địa bàn có dịch và ngược lại (trừ xe công vụ, xe chở 

bệnh nhân, người hết thời gian cách ly y tế; xe đưa đón công nhân, chuyên gia của 
các doanh nghiệp, xe vận chuyển phục vụ phòng, chống dịch) . Tạm dừng hoạt động 
vận tải hành khách thủy nội địa tại các bến đò, bến khách ngang sông có kết nối với 

huyện có dịch và ngược lại; các phương tiện vận tải hành khách (đường bộ, đường 
thủy nội địa) có hành trình qua vùng có dịch không được dừng, đón, trả khách trên 

địa bàn huyện. 

- Người dân ra khỏi nhà phải đeo khẩu trang, không ra khỏi nhà từ 21h ngày 

hôm trước đến 05h ngày hôm sau, nếu không thực sự cần thiết. 

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

- Tiếp tục duy trì chế độ báo động đỏ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, sẵn 
sàng cho mọi tình huống dịch bệnh; tăng cường chỉ đạo, thực hiện nghiêm các biện 

pháp phòng, chống dịch tại cơ sở y tế. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện nhiệm vụ 

tại Trạm kiểm soát, Khu cách ly tập trung, tuyệt đối không để xảy ra vi phạm do 
không thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. 

- Triển khai thần tốc công tác truy vết, cách ly; lấy mẫu xét nghiệm, sàng lọc 
tất cả các trường hợp sốt, ho, khó thở trong cộng đồng để kịp thời phát hiện sớm 
mầm bệnh (nếu có) để chủ động đưa ra phương án khoanh vùng nhanh, dập dịch 

triệt để. 

- Chủ động bố trí nhân lực, vật tư y tế, test xét nghiệm nhanh kháng nguyên 

vi rút SARS-CoV-2 để thực hiện nhiệm vụ. 

- Tiếp tục triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 3 năm 

2021 trên địa bàn huyện đảm bảo an toàn. 

4. Ban Chỉ huy quân sự huyện: Chủ trì, phối với các cơ quan, đơn vị rà 

soát, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện theo quy định Khu cách ly tập trung của huyện 
để siết chặt 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.  

5. Công an huyện:  

- Chủ trì, phối hợp với các lực lượng liên quan, siết chặt kiểm soát tại Trạm 
kiểm soát không để sót, lọt các ca nhiễm và người ngoại tỉnh, ngoại huyện vào địa 
phương mà chưa được kiểm tra, kiểm soát. 

- Tiếp tục chỉ đạo lực lượng công an xã, thị trấn phối hợp với chính quyền cơ 
sở quản lý chặt chẽ các trường hợp công dân đi làm ăn ngoại tỉnh, ngoại huyện trở 

về đặc biệt công dân trở về từ các tỉnh, huyện đang có dịch bệnh diễn biến phức 
tạp. 

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

phạm quy định trong phòng, chống dịch. 
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6. Phòng Kinh tế - Hạ tầng: 

- 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. 

- Theo dõi diễn biến thị trường, nắm bắt tình hình sản xuất, phân phối, lưu 
thông hàng hóa để chủ động tham mưu, đề xuất các biện pháp điều phối hàng hóa, 

không để xảy ra hiện tượng khan hiếm hàng hóa lương thực, thực phẩm thiết yếu 
cho người dân trên địa bàn huyện. 

7. 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. 

8. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Truyền thông-Văn hóa: 
Tăng cường tuyên truyền sâu rộng, thông tin kịp thời, đầy đủ, công khai, minh bạch 

về công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn; tập trung thông tin về việc không 
tập trung đông người, khuyến khích và hướng dẫn khai báo y tế tự nguyện, phát 

hiện sớm và thông báo cho chính quyền về các trường hợp nghi nhiễm bệnh. 

9. Phòng Lao động – Thương binh và xã hội: 

- Tăng cường công tác phối hợp, thực hiện quản lý chặt chẽ số lượng công 
nhân, người lao động của địa phương đang làm việc tại các nhà máy, xí nghiệp, khu 
công nghiệp, đặc biệt là tại các địa phương dịch diễn biến phức tạp. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện khẩn trương Nghị 
quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ 

người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. 

10. Phòng Giáo dục và Đào tạo: Chủ động xây dựng kịch bản các phương 

án dạy và học đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 trong năm học 2021-2022; rà 
soát, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức các hình thức dạy học phù hợp với 

điều kiện thực tiễn của địa phương khi dịch bệnh diễn biến phức tạp (nếu có) xảy ra 
trên địa bàn huyện. 

11. 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, 

không để tình trạng không có kinh phí thực hiện nhiệm vụ. 

12. UBND các xã, thị trấn 

- Tăng cường tuần tra, kiểm soát trên địa bàn, triển khai nghiêm túc Chỉ thị 
của Chủ tịch UBND huyện về việc áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống 
dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Bắc Yên.  

- Chỉ đạo các Tổ Covid-19 cộng đồng quản lý chặt chẽ nhân dân trên địa bàn, 
tuyên truyên nhân dân thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh 
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Covid-19. Tuyên tuyền rộng rãi đến người dân về việc không di chuyển đến các 
vùng có dịch và thực hiện khai báo y tế trung thực, kịp thời; tăng cường hoạt động 

nhằm giám sát, ngăn chặn mầm dịch (nếu có); nắm chắc thông tin của người dân 
thuộc các hộ gia đình có người đi đến/ở/về từ các vùng có dịch để triển khai kịp 
thời các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định. 

13. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt nam huyện và các tổ chức chính 
trị - xã hội phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, cơ sở tăng cường vận 

động nhân dân nâng cao ý thức tự giác tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch 
bệnh; tiếp tục vận động các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân tham gia ủng hộ, 

đóng góp nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch.  

Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện chỉ đạo tiếp tục phát huy vai 

trò xung kích, tình nguyện, tích cực hỗ trợ chính quyền địa phương, cơ sở và nhân 
dân trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. 

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 chỉ thị; đề nghị Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc Việt nam huyện và các tổ chức chính trị - xã hội huyện phối 
hợp thực hiện./.  

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; 
- Các UBND xã, thị trấn 
- Văn phòng HĐND và UBND huyện; 
- Lưu: VT.(Thành), 

 CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
Lê Văn Kỳ 
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