
 

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BẮC YÊN  

 

Số:           /UBND -VP 
 
 

V/v thực hiện một số nhiệm vụ 

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; 

- UBND các xã, thị trấn. 
  

Thực hiện Công văn số 550-CV/HU ngày 09/8/2021 của Huyện ủy Bắc Yên 
về một số nhiệm vụ phòng, chống Covid -19 trên địa bàn huyện; Công văn số 

2395/UBND-KGVX ngày 06/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về v iệc thực 
hiện Công văn số 5312/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ; Công văn số 

2405/UBND-KGVX ngày 06/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc thực 
hiện Công điện số 1068/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;  Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân huyện yêu cầu thực hiện nghiêm một số nhiệm vụ trọng tâm sau:  

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

- Tiếp tục thực hiện nghiêm, quyết liệt, có hiệu quả chỉ đạo của Bộ Chính trị, 
Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch 
Covid-19 và hưỡng dẫn của Bộ Y tế về công tác phòng, chống dịch trong tình hình 

mới, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Thường 
trực Huyện ủy, Thường trực UBND huyện về công tác phòng, chống dịch Covid -19. 

- Tăng cường huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị theo phương 
châm “4 tại chỗ” với tinh thần chủ động, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo; huy động mọi 

nguồn lực xã hội cho công tác phòng, chống dịch bệnh ; Đẩy mạnh và phát huy vai trò 
kiểm tra, giám sát của hệ thống chính trị cơ sở tron g thực hiện các biện pháp phòng, 

chống dịch, nhất là từng bản, tiểu khu… . 

- Thực hiện nghiêm giải pháp “5K +vắc xin”, trong đó thực hiện nghiêm việc 

giãn cách, cách ly, khoanh vùng, truy vết, xét nghiệm, tiêm vắc xin nhằm kiểm soát 
kịp thời không để dịch xâm nhập vào địa bàn huyện. Tăng cường kiểm tra, giám sát 

việc thực hiện 5K tại cơ quan, đơn vị, những nơi tập trung đông người…; xử lý 
nghiêm những trường hợp vi phạm; tập trung siết chặt công tác đảm bảo an ninh, an 

toàn, theo dõi, giám sát chặt chẽ việc thực hiện giãn cách theo quy định tại khu cách 
ly tập trung đối với các trường hợp F1, F2… không để lây chéo trong khu cách ly, 
đảm bảo không để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.  

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

 Chuẩn bị sẵn sàng cho kịch bản dịch bệnh xấu hơn theo phương châm “4 tại 

chỗ”, trong đó lưu ý: 
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 + Tổ chức hệ thống thu dung, điều trị nhiều tầng nhằm giảm tỷ lệ diễn biến 
nặng hơn ở tất cả các tầng trong đó đặc biệt lưu ý phân biệt những người bị nhiễm 

chưa có triệu chứng với những người có triệu chứng (bệnh nhân) để tổ chức quản lý, 
theo dõi và trợ giúp y tế phù hợp. Giảm tỷ lệ người chưa có triệu chứng diễn biến 
thành có triệu chứng. 

+ Tổ chức hướng dẫn, tập huấn chuyên môn để từng bước Tổ Covid-19 cộng 
đồng tham gia hỗ trợ lực lượng y tế hướng dẫn người dân thực hiện khai báo y tế, lấy 

mẫu xét nghiệm, cách ly tại nhà và chăm sóc y tế ban đầu cũng như chăm lo đời sống 
cho mọi người dân trên địa bàn khi có dịch. 

+ Tổ chức tập huấn, thí điểm lấy mẫu, cách ly tại nhà. Thiết lập đường dây 
nóng tiếp nhận thông tin, hỗ trợ người dân về các giải pháp phòng, chống dịch. 

- Tham mưu thành lập Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch cấp huyện và 
hướng dẫn UBND xã, thị trấn thành lập Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch cấp xã 

bảo đảm tổ chức chỉ đạo điều hành tập trung, thống nhất, thông suốt, kịp thời, đạt 
hiệu quả. 

- Triển khai xét nghiệm tại khu cách ly có nguy cơ lây nhiễm cao; người làm 
việc tại các cửa hàng tiện ích, chợ, người giao hàng, đối với các trường hợp có biểu 

hiện ho, sốt trong cộng đồng để kịp thời phát hiện, phân loại, đưa các trường hợp 
nhiễm Covid-19 vào các cơ sở điều trị, tổ chức tốt việc điều phối, lấy mẫu, trả kết 
quả xét nghiệm nhanh, hiệu quả. 

- Thực hiện việc tiêm vắc xin theo Kế hoạch của UBND tỉnh theo Nghị quyết số 

21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ quy định. 

- Tham mưu cho UBND huyện rà soát, điều chỉnh, bổ sung phương án phòng 

chống dịch Covid-19 phù hợp với tình hình, diễn biến của dịch. Xây dựng phương án, 

kịch bản nếu có dịch xảy ra trên địa bàn huyện theo phương châm "4 tại chỗ", chuẩn 

bị thêm các khu cách ly đón công dân từ vùng dịch về. 

3. Phòng Kinh tế và Hạ tầng: Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra đảm bảo 

tổ chức, vận hành hệ thống chợ, siêu thị an toàn.  

4. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội: 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. 

5. Công an huyện; xây dựng kế hoạch, tăng cường lực lượng cùng chính quyền 

địa phương trong đảm bảo an ninh trật tự xã hội, tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm các 

trường hợp vi phạm; nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ trong tham 

gia công tác phòng, chống dịch tại khu cách ly tập trung.  

6. UBND các xã, thị trấn 
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- Chỉ đạo Tổ Covid-19 cộng đồng thực hiện “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà 

từng đối tượng” và các giải pháp đồng bộ để phát hiện, quản lý y tế theo quy định 

tất cả các trường hợp đến từ vùng dịch. 

- Hỗ trợ người dân bảo đảm an sinh xã hội, không để b ất kỳ người dân nào cần 

sự trợ giúp về lương thực và y tế mà không có người tiếp nhận và chuyển thông tin 

tới các cơ quan chức năng có chức trách giải quyết.  

- Đôn đốc các đối tượng đi tiêm vắc xin phòng, chống Covid -19 theo thông báo 

của cơ quan y tế và kế hoạch tiệm vắc xin  của UBND huyện; chịu trách nhiệm đối 

với các trường hợp không tiêm phòng vắc xin. 

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), 

CHỦ TỊCH 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Lê Văn Kỳ 
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