
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN BẮC YÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số:             /UBND-V P 

V/v cho phép hoạt động trở 

lại các khu chợ dân sinh 

Bắc Yên, ngày 14 tháng 5 năm 2021 

 

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

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 
 

 

Thực hiện Thông báo số 209/TB-VPUB ngày 10/5/2021 của Văn phòng 
UBND 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. 

Ngày 11/5/2021, UBND huyện Bắc Yên đã ban hành Công văn số 

785/UBND về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19 và chỉ 
đạo “Tạm dừng hoạt động tại các Khách sạn, các hoạt động bán hàng dong, các 

khu chợ dân sinh, chợ lao động; không tổ chức ăn uống đông người tại nhà... từ 
00h00” ngày 11/5/2021 cho đến khi có thông báo được phép hoạt động trở lại ” 

Ngày 13/5/2021 Văn phòng UBND tỉnh ban hành Thông báo số 212/TB-
VPUB ngày 11/5/2021 của Văn phòng UBND tỉnh Sơn La thay thế cho Thông báo 

số 209/TB-VPUB ngày 10/5/2021 của Văn phòng UBND tỉnh Sơn La , theo đó đã 
bỏ quy định tạm dừng hoạt động của khu chợ dân sinh. Trên cơ sở đó UBND 

huyện Bắc Yên chỉ đạo  như sau: 

1. 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 của tỉnh, Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện và 

các văn bản có liên quan về công tác phòng, chống dịch Covid -19. 

2. Cho phép hoạt động trở lại các khu chợ dân sinh trong toàn huyện. 

Yêu cầu UBND các xã, thị trấn tuyên truyền cho người dân được biết để hoạt động 
trở lại và phải thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19 

theo quy định. 

Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, đoàn thể huyện; Chủ tịch UBND 

các xã, thị trấn căn cứ 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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