
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BẮC YÊN  

 

Số:           /UBND-VP 
 
 

V/v thực hiện Thông báo số 

424/T B-VPU B ngày 26/7/2021 

của Văn phòng UBND 

tỉnh Sơn La 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Bắc Yên, ngày 26  tháng 7 năm 2021 

 

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

- UBND các xã, thị trấn. 
  

Thực hiện Thông báo số 424/TB-VPUB ngày 26/7/2021 của Văn phòng Ủy 
ban nhân dân tỉnh Sơn La về Kết luận của đồng chí Tráng Thị Xuân - Ủy viên Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, tại cuộc họp Thường 
trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid -19 tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn 

thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm  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, Thường trực Huyện ủy, Thường trực UBND huyện, Chỉ thị số 

10/CT-UBND ngày 25/7/2021 của UBND huyện Bắc Yên về việc triển khai các 
biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid -19 và các văn bản có liên quan khác 

về công tác phòng, chống dịch Cov id-19. 

- Kể từ 12h00’ ngày 26/7/2021 cho đến khi có thông báo mới tạm dừng 

các hoạt động: Nhà hàng, quán ăn (quán ăn sáng, quán beer, quán ăn vặt và các 
quán ăn, quán nước vỉa hè, quán café, quán giải khát…; nhà hàng, nhà hàng tiệc 
cưới, nhà hàng khách sạn… khuyến khích hình thức đặt hàng và vận chuyển hàng 

đến nhà); cơ sở chăm sóc sắc đẹp, phẫu thuật thẩm mỹ, cắt tóc, nail, spa, sông hơi, 
massage… khu vui chơi, giải trí; các địa điểm tập luyện thể dục, thể thao theo 

hình thức tập trung đông người (bi-a, gym, yoga, bóng đá, bóng chuyền, bóng 
bàn, cầu lông, bể bơi, thể dục thẩm mỹ…) trên địa bàn toàn huyện. 

2. UBND các xã, thị trấn: Thông báo đến các hàng quán, cơ sở kinh doanh 
trên địa bàn các hoạt động bị tạm dừng, truyển khai  tuyên truyền, kiểm tra, giám 

sát, đảm bảo thực hiện nghiêm các chỉ đạo, phối hợp với các đơn vị chức năng xử 
lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm. 

3. Công an huyện: Tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm minh các 
trường hợp vị phạm. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 10/CT-UBND 

ngày 25/7/2021 của UBND huyện Bắc Yên về việc triển khai các biện pháp cấp 



bách phòng, chống dịch Covid-19. 

4. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Truyền thông-Văn hóa: 

Tăng cường quán triệt, tuyên truyền sâu rộng, thông tin kịp thời về  các biện pháp 
phòng, chống dịch bệnh, tuyên truyền Thông điệp 5K “Khẩu trang-Khử khuẩn - 
Khoảng cách- Không tụ tập-Khai báo y tế”, và các hoạt động tạm dừng hoạt 

động để nhân dân và các hộ kinh doanh năm được và thực hiện. 

 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; 
- Như trên; 
- Lưu: VT.VP ( Thành), 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

Thào A Mua 
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