
ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN BẮC YÊN  

 
 

Số:           /UBND-LĐTBXH 
 

V/v thông tin công tác phòng, 

chống dịch Covid-19 của huyện 
đến người công dân đang lao 

động,học tập, sinh sống ở ngoại tỉnh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 

     Bắc Yên, ngày        tháng 8 năm 2021 

 
 

Kính gửi:  Công dân huyện Bắc Yên đang lao động, học tập, sinh  sống tại 

các tỉnh, thành phố ngoài Sơn La. 

                

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến, phức tạp nhanh trên 

cả nước, nguy cơ xuất hiện các ổ dịch với những biến chủng mới, nguy hiểm, 

khó lường, nhất là trong những ngày vừa qua, trên địa bàn huyện Phù Yên đã gia 

tăng các trường hợp F0. Là huyện giáp gianh với Phù Yên nên nguy cơ dịch 

bệnh xâm nhập vào địa bàn huyện Bắc Yên là rất cao. Huyện Bắc Yên đã và 

đang triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch Covid -19 với phương 

châm lấy xã, thị trấn là “pháo đài”, người dân là “chiến sĩ”; mỗi người dân là 

trung tâm phòng, chống dịch, quyết tâm không để dịch bệnh xâm nhập địa bàn 

huyện Bắc Yên. 

Để công tác phòng, chống dịch Covid-19 đạt được kết quả tốt nhất, 

UBND huyện Bắc Yên trân trọng đề nghị công dân huyện Bắc Yên đang lao 

động, học tập, sinh sống ở ngoại tỉnh: 

1. Tiếp tục ở lại các địa phương đang cư trú theo đúng tinh thần Chỉ thị 

của Thủ tướng Chính phủ: “ai ở đâu ở đấy”; chủ động thực hiện tốt các biện 

pháp phòng, chống dịch cho cá nhân và theo yêu cầu của chính quyền địa 

phương sở tại. 

2. Đối với những trường hợp cấp thiết, bắt buộc phải trở về huyện Bắc 

Yên, cá nhân phải thông tin, báo cáo với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch xã, thị 

trấn nơi cư trú hoặc trực tiếp đến Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 
huyện Bắc Yên qua các số điện thoại đường dây nóng sau (1) 0912.559.671 

(đồng chí Thào A Mua, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 
phòng, chống dịch Covid-19 huyện Bắc Yên); (2) 0329.894.586 (đồng chí Phạm 

Văn Hợi, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, 
chống dịch Covid-19 huyện Bắc Yên); (3) 0972.273.109 (đồng chí Phạm Ngọc 

Trìu, Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện, thành viên Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch Covid-19 huyện, phụ trách cơ sở cách ly tập trung) để có 

phương án chuẩn bị tiếp nhận, bố trí cách ly tập trung theo quy định. Mọi chi phí 
cách ly do cá nhân tự chi trả. Mọi trường hợp về huyện Bắc Yên mà không 

thông tin, báo cáo trước sẽ không được phép vào địa bàn huyện Bắc Yên. 



3. Người lao động ngoại tỉnh của huyện Bắc Yên tại các địa phương có 
hoàn cảnh khó khăn đặc biệt cần trợ giúp đề nghị liên hệ với UBND hoặc Ban 

Chỉ đạo phòng, chống dịch các xã, thị trấn nơi cư trú hoặc số điện thoại đường 

dây nóng 0984.718.947 (đồng chí Vương Hồng Hải - Trưởng phòng Lao đồng 

và Thương binh, xã hội huyện Bắc Yên) để xác minh, tổng hợp, báo cáo UBND 

huyện xem xét, giải quyết. 

Vì sự bình yên mỗi công dân huyện Bắc Yên, UBND huyện Bắc Yên trân 

trọng kêu gọi và đề nghị công dân đang lao động, học tập, sinh sống ở ngoại tỉnh 

nêu cao tinh thần tự giác, tích cực, chung tay phòng chống dịch bệnh bằng 

những hành động thiết thực./. 
 

Nơi nhận:     
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 
- Như trên; 
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; 
- Lưu: VT, PLĐ.                                                                        

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 

 
Lê Văn Kỳ   
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