
 

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BẮC YÊN  

 

Số: 90/TB-UBND 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Bắc Yên, ngày 11 tháng 8 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Lê Văn Kỳ - Phó Bí thư huyện ủy,  
Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 

Covid-19 huyện tại cuộc họp ngày 11/8/2021 
 

 

Sáng ngày 11/8/2021, đồng chí Lê văn Kỳ - Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch 

UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện tổ chức 

họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện. Sau khi nghe Cơ quan 

Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện báo cáo tình hình 

kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn; ý kiến tham gia của các đồng chí dự họp, đồng 

chí Lê văn Kỳ - Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch Covid-19 huyện thống nhất kết luận, giao nhiệm vụ như sau: 

1. Trung tâm y tế huyện chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan: 

1.1. Về thành lập Chốt kiểm soát dịch Covid-19:  

- Tham mưu dự thảo văn bản xin ý kiến Thường trực Ban Chỉ  đạo phòng, 

chống dịch Covid-19 tỉnh cho phép huyện Bắc Yên thành lập chốt (bao gồm; 

phương án, nhiệm vụ, thành phần, thời gian, kinh phí, địa điểm lập chốt). Hoàn 

thành trước 17h00 ngày 11/8/2021. 

- Lập dự toán kinh phí phục vụ hoạt động của Chốt gửi UBND huyện, phòng 

Tài chính - Kế hoạch huyện trước 08h00 ngày 12/8/2021 và phối hợp với các cơ 

quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện. 

1.2. Về khu cách ly tập trung số 2:  Chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ huy quân 

sự huyện tổ chức khảo sát Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện, xây dựng 

phương án thành lập khu cách ly tập trung số 2 theo từng cấp độ gửi UBND huyện, 

Ban Chỉ đạo huyện trước 15h00 ngày 12/8/2021. 

1.3. Về khu cách ly hiện có (Trung tâm Chính trị huyện): 

- Tham mưu kiện toàn bổ sung, đảm bảo số lượng, thành phần, phẩm chất, 

năng lực và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên thực hiện nhiệm vụ 

trong khu cách ly tập trung. Thời gian hoàn thành trước 15h00 ngày 11/8/2021. 

- Bổ sung, hoàn thiện chi tiết Nội quy khu cách ly tập trung (đảm bảo chặt 

chẽ, chi tiết, dễ hiểu, các chế tài xử lý theo quy định đối với hành vi vi phạm…) 

quán triệt tổ chức thực hiện; dán Nội quy tại các phòng cách ly. Thời gian hoàn 

thành trước 17h00 ngày 11/8/2021. 



2 

 

  

1.4. Tổ chức tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng, kinh 

nghiệm…cho lực lượng tham gia làm việc tại khu cách ly tập trung, chốt kiểm soát 

dịch. 

1.5. Xây dựng phương án chi tiết (theo các tình huống, cấp độ, phân công rõ 

trách nhiệm cho cơ quan, tổ chức, gia đình…)  về xử lý đối với người chết do dịch 

bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện. Phương án gửi UBND huyện, Ban Chỉ đạo 

huyện trước 14h00 ngày 13/8/2021. 

2. Ban Chỉ huy quân sự huyện chủ trì, phối hợp với Trung tâm Y tế, 

UBND xã Phiêng Ban và các cơ quan, đơn vị liên quan: 

- Thực hiện khảo sát, lựa chọn vị trí, thiết kế sơ đồ chi tiết khu vực lập chốt 

kiểm soát dịch tại điểm giáp ranh giữa huyện Bắc Yên với huyện Phù Yên. Báo cáo 

UBND huyện, Ban Chỉ đạo huyện trước 17h00 ngày 11/8/2021. 

- Chọn cử, lập danh sách chiến sỹ, lực lượng quân sự cấp xã, dân quân tham 

gia thực hiện nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung, chốt kiểm soát dịch, gửi UBND 

huyện, Trung tâm Y tế huyện trước 17h00 ngày 11/8/2021. 

3. Bệnh viện đa khoa huyện chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan: 

- Tổ chức khảo sát cơ sở, hạ tầng kỹ thuật của trường THPT huyện, xây dựng 

phương án thành lập khu điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19 (theo các cấp độ điều 

trị bệnh), gửi phương án về UBND huyện, Ban Chỉ đạo huyện trước 16h00 ngày 

13/8/2021. 

- Chọn cử bác sỹ, nhân viên y tế tham gia thực hiện nhiệm vụ tại khu cách ly 

tập trung, chốt kiểm soát dịch theo đề nghị của cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo. 

4. Phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan: 

-  Tham mưu UBND huyện thành lập các điểm tập kết, trung chuyển, giao 

nhận hàng (kho, bến, bãi, cơ sở sản xuất…) bảo đảm  các điều kiện về an ninh trật 

tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ và công tác phòng, chống dịch, báo 

cáo UBND huyện trước ngày 13/8/2021, để thực hiện tập kết, trung chuyển, giao 

nhận hàng hóa.  

- Kết nối với chốt kiểm dịch ở Phù Yên để nắm thông tin phương tiện, lái xe, 

phụ xe đến, đi qua địa bàn để quản lý theo quy định. 

- Tổ chức khảo sát, lập đề xuất cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất của Trung 

tâm Giáo dục lao động (cũ) thành khu cách ly tập trung. Báo cáo đề xuất gửi 

UBND huyện trước ngày 16/8/2021. 

5. Công an huyện:  

- Chọn cử lực lượng công an huyện, xã  tham gia thực hiện nhiệm vụ tại khu 

cách ly tập trung, chốt kiểm soát dịch theo đề nghị của cơ quan Thường trực Ban 

Chỉ đạo. 
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- Chỉ đạo lực lượng công an phối hợp với Trung tâm Truyền thông – Văn 

hóa thực hiện tuần tra, kiểm soát để nhắc nhở, xử lý theo quy định đối với các 

trường hợp vi phạm các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn 

huyện. 

6. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Căn cứ dự toán kinh phí do Trung tâm Y tế 

trình chủ động tham mưu UBND huyện đảm bảo kịp thời kinh phí cho hoạt động 

của chốt kiểm soát dịch và các nội dung khác trong công tác phòng, chống dịch trên 

địa bàn huyện. 

7. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ 

quan, đơn vị, các UBND xã, thị trấn: Thực hiện kịp thời, đầy đủ các chính sách hỗ 

trợ đối với doanh nghiệp và người dân theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 

01/7/2021, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Chính phủ.  

8. Phòng Giáo dục và Đào tạo:  

- Chỉ đạo rà soát, tổng hợp chi tiết số lượng giáo viên, học sinh đang ở ngoài 

tỉnh, ngoài huyện (nhất là các trường hợp trở về huyện từ vùng có dịch)  báo cáo 

UBND huyện, Trung tâm Y tế huyện trước 11h00 ngày 12/8/2021.  

- Phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Y tế huyện để hướng dẫn giáo viên, học 

sinh trở về huyện công tác, học tập thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống 

dịch Covid-19. 

- Chủ trì, phối hợp với Bệnh viện đa khoa, Trung tâm y tế, các đơn vị liên 

quan tham mưu UBND huyện văn bản đề nghị sở Giáo dục và Đào tạo quan tâm, 

tạo điều kiện để huyện trưng tập hệ thống cơ sở vật chất của Trung tâm giáo dục 

thường xuyên (làm khu cách lý tập trung) và trường THPT huyện (làm khu điều trị 

bệnh nhân Covid-19) khi dịch bệnh diễn biến phức tạp trên địa bàn huyện. Dự thảo 

văn bản gửi UBND huyện trước 10h00 ngày 12/8/2021.  

9. Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị 

liên quan:  

- Nghiên cứu, tham mưu UBND huyện, Ban Chỉ đạo huyện thực hiện việc 

ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng, chống dịch trên địa bàn, nhất 

là ứng dụng công nghệ thông tin trong khai báo y tế tại chốt kiểm soát dịch. Báo 

cáo đề xuất gửi UBND huyện trước 14h00 ngày 12/8/2021. 

- Căn cứ Công văn số 1651/SVHTT&DL-QLDL ngày 10/8/2021 của Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu UBND huyện Quyết định chấp thuận Khách 

sạn Sao Mai địa chỉ Tiểu khu 1, Thị trấn Bắc Yên là cơ sở lưu trú cho lái xe, phụ 

xe, trước ngày 14/8/2021.  

10. Trung tâm Truyền thông - Văn hóa: Triển khai tuyên truyền lưu động 

đến người dân về diễn biến dịch bệnh, các quy định trong công tác phòng, chống 

dịch, thời gian từ 17h đến 21h hằng ngày, bắt đầu từ  ngày 11/8/2021. 
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11. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn:   

- Nhất quán, kiên trì phương châm “Chống dịch như chống giặc” thực hiện 
nghiêm các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, 

Ban Chỉ đạo Quốc gia và của tỉnh, của huyện về phòng, chống dịch Covid-19 trong 
thời gian qua; các hướng dẫn, quy định về phòng, chống dịch của Bộ Y tế; tích cực, 

chủ động rà soát, đánh giá, đề xuất sửa đổi, bổ sung các phương án phòng, chống 
dịch để bảo đảm kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện ra vào địa phương như 

(Quản lý người và phương tiện xe vận tải hàng hóa; kiểm soát, quản lý công nhân, 
người lao động đi làm ăn từ vùng dịch trở về địa phương, người từ các vùng có 

dịch hoặc đi qua vùng dịch vào địa bàn…) ; Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị 
đẩy mạnh phân công, phân quyền đi đôi với cá thể hóa trách nhiệm, kiên quyết loại 
trừ tư tưởng bảo thủ, né tránh, thiếu trách nhiệm, chỉ nêu khó khăn mà không tìm 

cách giải quyết tháo gỡ, đùn đẩy trách nhiệm cho người khác, ngành khác trong 
triển khai nhiệm vụ, biện pháp, giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và phát 

triển kinh tế xã hội; Kiên quyết xử phạt nghiêm minh hoặc chuyển cơ quan chức 
năng xem xét xử lý hình sự đối với các trường hợp cố tình vi phạm công tác phòng, 

chống dịch Covid-19; người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước 
Chủ tịch UBND huyện nếu để bùng phát dịch bệnh do lơ là, chủ quan, thực hiện 

không nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện về công tác phòng, 
chống dịch bệnh Covid-19 thuộc lĩnh vực ngành do cá nhân được giao phụ trách. 

12. Đề nghị các đoàn thể chính trị - xã hội huyện:  

- Tăng cường công tác chỉ đạo, đôn đốc các tổ chức thành viên đẩy mạnh 

tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

- Chủ động chọn cử lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ tại khu cách ly 
tập trung, chốt kiểm soát dịch theo đề nghị của cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo. 

Trân đây là kết luận của đồng chí Lê Văn Kỳ - Phó Bí thư huyện ủy, Chủ 
tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện tại 

cuộc họp ngày 11/8/2021. Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch 
UBND các xã, thị trấn 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 cơ quan thành viên BCĐ huyện; 
- Các UBND xã, thị trấn; 
- Trung tâm TT-VH; 
- Lưu: VT,VP (Thành), 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 
 

 
 

 
 

 
Ngô Văn Huynh 
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