
 

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BẮC YÊN  

 

Số:           /UBND -VP 
 

 

V/v thực hiện các nhiệm vụ 

cấp bách phòng, chống dịch 

Covid-19 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Bắc Yên, ngày       tháng 8  năm 2021 

 

Kính gửi:   

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

  
Thực hiện Công văn số 850 - CV/HU ngày 24/8/2021 của Huyện ủy Bắc 

Yên về thực hiện các nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; Thông 
báo số 421-TB/HU ngày 24/8/2021 của Huyện ủy về Kết luận của Thường trực 

Huyện ủy về công tác phòng, chống dịch Covid-19;  

Chủ tịch UBND huyện có ý kiến chỉ đạo như sau:  

1. Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể huyện; UBND các xã, thị trấn 

Tiếp tục tập trung cao nhất cho công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

Triển khai nghiêm túc, quyết liệt, có hiệu quả chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, 
huyện về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Trong đó tập trung thực 

hiện nghiêm túc một số nhiệm vụ như sau: 

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn phải 

trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về kết quả công tác phòng, chống dịch trên 
địa bàn quản lý. Bảo đảm chỉ đạo tập trung thống nhất, xuyên suốt, dứt khoát, 

quyết liệt, hiệu quả. Huy động sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống 
chính trị; phát huy vai trò của các đoàn thể huyện, các tổ chức khác và các 

doanh nghiệp trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Không được tự mãn với 
kết quả đạt được, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; phải luôn sẵn 

sàng cho mọi tình huống dịch bệnh.   

- Tập trung xây dựng xã, thị trấn là “pháo đài”, người dân là “chiến sỹ”, 

là trung tâm phục vụ, là chủ thể phòng, chống dịch. Sự tham gia, chấp hành, 

tuân thủ quy định của người dân đóng vai trò quyết định thành công trong 
phòng, chống dịch; đây là trách nhiệm, là nghĩa vụ và quyền lợi của mỗi người 

dân để bảo vệ sức khỏe cho chính mình, gia đình mình và cộng đồng. Chiến 
thắng dịch bệnh là chiến thắng của Nhân dân. 

- Giãn cách xã hội là yếu tố quyết định để hạn chế tối đa lây nhiễm dịch 
bệnh. Việc áp dụng các biện pháp hạn chế tụ tập đông người và thực hiện các 

biện pháp cấp bách phòng, chống Covid-19 theo Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 
22/8/2021 của Ủy ban nhân dân huyện phải thực hiện nghiêm, thực chất, kịp 

thời phân loại đối với đối tượng F1, F2, F3… trên địa bàn, quản lý chặt các 
trường hợp cách ly tại Khu cách ly tập trung và cách ly ở nhà, nơi lưu trú; thực 
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hiện nghiêm ai ở đâu ở đó, hạn chế ra ngoài khi không thực sự cần thiết.  

- Bảo đảm an sinh xã hội là trọng yếu, huy động mọi nguồn lực xã hội, 

phát huy tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ lẫn nhau, hoạt động thiện 
nguyện, không để bất cứ người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc. Thống nhất chủ 
trương để các tổ chức đoàn thể huyện, các cơ quan, đơn vị bằng khả năng, 

nguồn lực và tinh thần sẻ chia tham gia hỗ trợ huyện Phù Yên và các Trạm kiểm 
soát dịch bệnh Covid-19 và lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch trên địa bàn 

huyện kịp thời, hiệu quả. 

- Bảo đảm an dân, an ninh, trật tự an toàn xã hội là nhiệm vụ quan trọng; 

nhất là địa bàn giáp ranh các huyện bạn. 

- Triển khai thực hiện quan điểm chỉ đạo về tiếp nhận người lao động của 

huyện từ các tỉnh trở về: 

+ Tiếp tục tuyên truyền người lao động của huyện “ai ở đâu thì ở đó”, 

chấp hành nghiêm các quy định về giãn cách xã hội và phòng, chống dịch của 
địa phương, sở tại; không tự về huyện. Nắm bắt tình hình và có biện pháp hỗ trợ 

công dân kịp thời, thiết thực, hiệu quả. 

+ Trường hợp khi công dân đã trở về huyện thì phải tiếp nhận, phân loại, 
tổ chức cách ly theo quy định (nếu công dân qua chốt Vân Hồ đi từ vùng có 
dịch (vùng đỏ) về thì thực hiện cách ly tập trung tại Khu cách ly tập trung của 
tỉnh tại huyện Vân Hồ; đi về từ vùng an toàn, vùng nguy cơ (vùng xanh, vùng 

cam) thì tiếp nhận, tổ chức đưa về Khu cách ly tập trung của huyện theo đúng 
quy định). 

2. Trung tâm Y tế huyện  

- Chuẩn bị đầy đủ nhân lực, cơ sở vật chất sẵn sàng đón công nhân các 

tỉnh được về huyện tiếp nhận, phân loại đảm bảo không để dịch bệnh lây lan 
trong cộng đồng. 

- Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 theo Kế hoạch 
của UBND tỉnh. 

- Thực hiện nghiêm túc quy định của Bộ Y tế trong lấy mẫu xét nghiệm 
và thực hiện nghiêm các biện pháp an toàn trong lấy mẫu xét nghiêm, vận 

chuyển mẫu, không để lây nhiễm chéo từ các lực lượng tuyến đầu trong công tác 
phòng, chống dịch bệnh. 

- Hàng ngày cập nhật vùng dịch trong cả nước theo thông báo của Bộ Y tế 

cung cấp cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch, các Trạm kiểm soát dịch bệnh 
trên địa bàn phục vụ phân loại, tổ chức cách ly cho phù hợp theo quy định 

3. Công an huyện huyện: Triển khai thực hiện tốt công tác kiểm soát 
người dân đi vào, ra của huyện, xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm 

trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.  

4. Các UBND xã, thị trấn: Kiểm soát chặt chẽ, rà soát người dân đi vào 

địa bàn từ vùng có dịch. Chỉ đạo các Tổ Covid cộng đồng thực hiện “đi từng 
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ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” kiểm soát, kịp thời báo cáo Ban quản lý 
bản, chính quyền cấp xã đối với các trường hợp đến, trở về từ vùng có dịch, 

kiểm tra, già soát các trường hợp vi phạm các quy định về phòng, chống dịch 
bệnh, để có biện pháp xử lý theo quy định. 

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

thể huyện phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, cơ sở tăng cường vận 
động các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân tham gia ủng hộ, đóng góp nguồn 

lực cho công tác phòng, chống dịch.  

Đề nghị 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), 

CHỦ TỊCH 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
Lê Văn Kỳ 
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