
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BẮC YÊN  

 

Số:            /UBND-VP 
 
 

V/v thực hiện nhiệm vụ cấp 

bách phòng, chống dịch Covid-

19 trên địa bàn huyện 
 

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 2323/UBND-KGVX ngày 31/7/2021 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Sơn La về thực hiện nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch Covid -

19 trên địa bàn tỉnh; Công văn số 2324/UBND-KGVX ngày 01/8/2021 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh Sơn La  về thực hiện Công điện số 1063/CĐ -TTg của Thủ tướng 

Chính phủ. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo như sau: 

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

- Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm , hiệu quả các chỉ đạo của Trung 
ương và của tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid -19 trong tình hình mới, 

nhất là Lời kêu gọi về phòng, chống dịch Covid-19 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú 
Trọng ngày 29/7/2021. 

- Thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch tại các cơ quan, đơn vị, 
cộng đồng; kịp thời khoanh vùng, truy vết, xét nghiệm, điều trị, tiêm vắc xin 
phòng Covid-19 nhằm kiểm soát, khống chế không để dịch xâm nhập, lan rộng; 

triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng 
do đại dịch Covid-19. 

- Tiếp tục triển khai chiến dịch “5K + vắc xin”; tập trung siết chặt công tác 
đảm bảo an ninh, an toàn, theo dõi, giám sát chặt chẽ việc thực hiện giã n cách 

theo quy định tại các khu  phòng tỏa, cách ly tập trung đối với các trường h ợp F1, 
F2…tuyệt đối không để xẩy ra tình trạng lây nhiễm chéo, bảo đảm không để lây 

lan dịch bệnh ra cộng đồng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện 
5K tại các cơ quan, đơn vị, những nơi tập trung đông người…  

- Thông báo, vận động, kêu gọi, người thân đang ở Thành phố Hồ Chí 
Minh, các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An và các địa phương đang thực 

hiện giãn cách xã hội không được rời địa bàn, tiếp tục ở lại theo tinh thần giãn 
cách “ai ở đâu ở đấy”. 

- Xử lý nghiêm, kịp thời theo pháp luật các trường hợp vi phạm, Thủ 
trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm trực 
tiếp về công tác phòng, chống dịch bệnh  của đơn vị. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, trách 
nhiệm cho cán bộ, đảng viên, nhân dân thực hiện nghiêm các quy định về phòng, 



chống dịch Covid-19. 

2. Trung tâm Y tế, Bệnh viện đa khoa huyện  

- Kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc tuân thủ cách ly tập trung đối với các 
trường hợp F1, F2…tuyệt đối không để xẩy ra tình trạng  lây nhiễm chéo, bảo đảm 
không để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng . Chuẩn bị nhân lực, vật tư y tế để sãn 

sàng hỗ trợ các địa phương có dịch khi cần thiết.  

- Tuyệt đối không để xẩy ra tình trạng xin cho, lựa chọn vắc xin, lợi dụng 

chức trách để tiêm cho người không đúng đối tượng và tiêu cực khác trong việc 
tiêm vắc xin. 

- Tiếp tục triển khai tiêm vắc xin phòng Covid -19 nhanh, đúng đối tượng, 
an toàn, hiệu quả. 

3. Về xây dựng phương án ứng phó với các kịch bản dịch bệnh, sẵn 
sàng cho tình huống dịch diễn biến xấu trên địa bàn huyện: 

3.1. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:  Tham mưu xây dựng 

phương án đảm bảo sản xuất nông nghiệp. 

3.2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng: Tham mưu xây dựng phương án đảm bảo 

sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ, cung cầu hàng h óa. 

3.3. Phòng Lao động - Thương binh và xã hội: Tham mưu xây dựng 

phương án đảm bảo an sinh xã hội. 

3.4. Công an huyện: Tham mưu xây dựng phương án đảm bảo trật tự xã 

hội. 

3.5. UBND các xã, thị trấn xây dựng phương án đảm bảo sản xuất, đời 

sống, an sinh xã hội, trật tự xã hội theo các kịch bản của dịch bệnh; sẵn sáng cho 
tình huống dịch diễn biến xấu trên địa bàn . 

Yêu cầu 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 (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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