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

HUYỆN BẮC YÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                   

Số:          /UBND-VP 

 

Bắc Yên, ngày       tháng 10 năm 2021 
 
V/v tập trung thực hiện một số 
nhiệm vụ phòng, chống Covid-19 
trên địa bàn. 

 

 

Kính gửi:   

  - Các cơ quan, đơn vị; 
  - UBND các xã, thị trấn 
     

Thực hiện Công văn số 3353/UBND-KGVX, ngày 07/10/2021 của UBND 
tỉnh về việc tập trung thực hiện một số nhiệm vụ phòng, chống Covid-19 trên địa 
bàn; Chủ tịch UBND huyện giao: 

Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn: Tiếp tục duy trì, thực hiện tốt việc 
trực, chế độ thông tin báo cáo tại Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 

trên địa bàn huyện. 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin: Tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ 
thông tin trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 gắn với thực hiện Nghị 

quyết số 17-NQ/TU ngày 31/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi giai 
đoạn 2021-2025; hướng dẫn cài đặt, nâng cấp ứng dụng phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 (PC-Covid) trên thiết bị di động theo chỉ đạo của Trung ương và Bộ Thông 
tin truyền thông. 

2. Phòng giáo dục và Đào tao: Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan 

tổng hợp những em học sinh thuộc gia đình có hoàn cảnh khó khăn; đề xuất UBND 
tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo hỗ trợ, trang thiết bị học trực tuyến cho học sinh thuộc 
chương trình “Sóng và máy tính cho em” để thực hiện tốt công tác dạy và học đảm 

bảo phù hợp với tình hình dịch. 

3. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội: Tổng hợp, báo cáo chi tiết 

công tác hỗ trợ người lao động của huyện làm việc tại các tỉnh, thành phố: Thành phố 
Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An trong thời gian qua; tiếp tục nghiên 
cứu, đề xuất hỗ trợ công dân của huyện lao động ngoài tỉnh gặp khó khăn từ nguồn 

kinh phí thu được từ vận động ủng hộ, đóng góp đảm bảo đúng quy định, kịp thời, 
hiệu quả.  

4. Ban Chỉ huy quân sự huyện: Chủ trì phối hợp với Công an huyện, Trung 



tâm Y tế, các đơn vị liên quan. Tăng cường quản lý chặt chẽ bệnh nhân, những người 

làm việc tại khu cách ly, khu vực thuộc điều trị F0; những người đã hoàn thành cách 
ly, điều trị trở về địa phương. 

Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc 

triển khai thực hiện./.  

Nơi nhận:            
- Như kính gửi; 
- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 
 

 

 
Thào A Mua 
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