
 

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BẮC YÊN  

 

Số:          /UBND-VP 
 
 

V/v hoạt động trở lại một số 

loại hình sản xuất, kinh doanh 

theo biện pháp phòng, chống 
dịch bệnh trên địa bàn huyện 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Bắc Yên, ngày 04 tháng 10 năm 2021 

 
                               Kính gửi:   

- Các cơ quan, đơn vị; 

- UBND các xã, thị trấn. 
  

Thực hiện Quyết định số 2422/QĐ-UBND ngày 04/10/2021 của UBND 

tỉnh Sơn La về việc hoạt động trở lại một số loại hình sản xuất, kinh doanh theo 

biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh; Chủ tịch UBND huyện có ý 

kiến chỉ đạo như sau:  

1. Hoạt động trở lại các loại hình sản xuất, kinh doanh theo biện pháp 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh và tiếp tục tạm dừng một số loại hình 

sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện theo phụ lục kèm theo Quyết định số 

2422/QĐ-UBND ngày 04/10/2021 của UBND tỉnh Sơn La (có Quyết định kèm 

theo). 

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

2.1. Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, kiểm soát 

việc tổ chức thực hiện nội dung tại mục 1. Trường hợp phát hiện vi phạm, giao 

các cơ quan chức năng kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật và báo cáo 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện và Uỷ ban nhân dân 

huyện. 

 2.2. Đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoạt động 

trở lại thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định; 

bố trí đầy đủ phương tiện, vật tư thiết bị cần thiết để phòng, chống dịch bệnh 

theo khuyến cáo của cơ quan y tế; Yêu cầu người lao động khai báo y tế, tuân 

thủ các biện pháp hạn chế di chuyển, giao tiếp; tạm dừng các hoạt động không 

cấp bách, giảm mức độ tập trung đông người; Các trường hợp không đảm bảo 

quy định thì quyết định tạm dừng hoạt động.  

 2.3. Tất cả các hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện khi hoạt 

động trở lại theo nội dung mục 1 phải đáp ứng đầy đủ các quy định về phòng, 
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chống dịch bệnh Covid-19, hướng dẫn của cơ quan y tế; xây dựng kế hoạch 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19, ký cam kết thực hiện với chính quyền sở tại. 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND 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.Thành, 

CHỦ TỊCH 
 

 
 

 
 

 
 

 

Lê Văn Kỳ 
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