
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BẮC YÊN  

 

Số:          /UBND-VP 
 
 

V/v thực hiện Thông báo số 

343/T B-VPU B ngày 22/6/2021 

của Văn phòng UBND 

 tỉnh Sơn La 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Bắc Yên, ngày         tháng 6 năm 2021 

 

Kính gửi:   
- Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 
  

Thực hiện Thông báo số 343/TB-VPUB ngày 22/6/2021 của Văn phòng 
Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về kết luận của đồng chí Phạm Văn Thủy - Tỉnh 

ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 
bệnh Covid-19 tỉnh, tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 
bệnh Covid-19.  

 Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các 
xã, thị trấn thực hiện nghiêm các nội dung sau:  

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

- Tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ 

tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19, các Bộ 
ngành Trung ương, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch 

UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh, Thường trực Huyện 
ủy, Chủ tịch UBND huyện, Ban chỉ đạo 146 huyện và các văn bản liên quan 

khác về công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

- Khuyến cáo tất cả công dân đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, 

Bình Dương và từ các vùng có dịch được xác định hạn chế vào tỉnh Sơn La 
trong thời gian này, khi vào tỉnh phải thực hiện cách ly tập trung 21 ngày và tự 
trả chi phí trong thời gian thực hiện cách ly. 

2. UBND các xã, thị trấn 

- Chỉ đạo cán bộ, công chức, người lao động và Tổ phòng, chống dịch 

Covid-19 cộng đồng thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 
16/6/2021 của UBND huyện về tiêm vắc xin phòng bệnh Covid-19 trên địa bàn 

huyện Bắc Yên đợt 2 năm 2021, trường hợp không tiêm phải báo cáo bằng văn 
bản với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện qua Trung tâm Y tế 

huyện (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 146 huyện)  trước ngày 26/6/2021. 

- Khẩn trương triển khai nghiêm túc Công văn số 1115/UBND-VP ngày 

23/6/2021 của UBND huyện Bắc Yên về rá soát, đăng ký đối tượng tiêm vắc xin 
phòng Covid-19 giai đoạn 2021-2022, bảo đảm thực hiện đúng đối tượng được 

tiêm trong giai đoạn 2021-2022 trên địa bàn. 



3. Trung tâm Y tế huyện: Phối hợp với UBND các xã, thị trấn trong rà 
soát đối tượng tiêm vắc xin phòng Covid-19 giai đoạn 2021-2022, triển khai 

khẩn trương báo cáo Sở Y tế theo quy định. 

Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn 
khẩn trương triển khai, thực hiện./.  

 

Nơi nhận: 
- Thường trực huyện ủy; 
- Thường trực HĐND huyện; 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 
- Như trên; 
- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 
 
 

 

 
 

Thào A Mua 
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