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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BA BỂ 

 

Số:          /UBND-VP 
V/v phòng, chống dịch COVID-19 

trên địa bàn huyện 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Ba Bể, ngày         tháng  9 năm 2021 

Kính gửi:  

 

 

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa 

bàn huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Văn bản số 6223/UBND-VXNV ngày 17/9/2021 của UBND tỉnh 

Bắc Kạn về việc phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. 

Để đảm bảo hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19, Ủy ban nhân dân 

huyện yêu cầu các địa phương, đơn vị thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch 

trên địa bàn huyện kể từ 00h ngày 20 tháng 9 năm 2021 như sau: 

1. Các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp thực hiện nghiêm các nội 

dung quy định tại ý: 1,2,3,4 của  Công văn số 6223/UBND-VXNV ngày 17/9/2021 

của UBND tỉnh Bắc Kạn (gửi kèm theo). 

2. Có phương án kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện ra, vào địa bàn huyện 

qua các đường mòn, lối mở, đường liên tỉnh, liên huyện, liên xã, liên thôn trên địa 

bàn giáp ranh với các tỉnh trong khu vực phù hợp với tình hình dịch bệnh và điều 

kiện từng địa phương. 

3. Chỉ đạo các lực lượng phòng, chống dịch ở địa phương thực hiện rà soát, nắm 

chắc nhân khẩu của mỗi gia đình đảm bảo không để người về từ vùng có dịch mà 

không được khai báo y tế, không cách ly, theo dõi theo quy định. 

4. Lễ hiếu, hỷ, hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng phải được cơ quan y tế tại nơi 

tổ chức giám sát chặt chẽ, không tập trung quá 50 người cùng một thời điểm. 

5. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn rà soát, chủ động quyết định việc tạm dừng 

(và hoạt động trở lại) đối với các hoạt động kinh doanh, dịch vụ không thiết yếu 

trên địa bàn phù hợp tình hình thực tế, tránh tối đa nguy cơ dịch bệnh. Tăng cường 

kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm và kiên quyết đóng cửa, dừng hoạt động các cơ sở, 

điểm kinh doanh, dịch vụ không đảm bảo, không chấp hành phòng, chống dịch. 

6. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp chỉ đạo thực 

hiện và kiểm tra, giám sát thực hiện nghiêm túc các nội dung trên; chịu trách 

nhiệm hoàn toàn về các sai phạm xảy ra trong phòng, chống dịch COVID-19 tại 

cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp thuộc trách nhiệm quản lý; xử lý 

nghiêm các trường hợp vi phạm về phòng, chống dịch theo quy định của pháp 

luật. 

7. Đề nghị Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Ban Dân vận Huyện ủy, Ủy ban 

MTTQ và các hội, đoàn thể huyện, các cơ quan, ban, ngành, địa phương tăng 
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cường công tác thông tin, tuyên truyền, vận động nhân dân để nâng cao nhận thức, 

tin tưởng, đồng thuận trong thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch. 

(Công văn này thay thế Công văn số 2924/UBND-VP ngày 17/8/2021, Công 

văn số 2962/UBND-VP ngày 18/8/2021, Công văn số 3022/UBND-VP ngày 

22/8/2021 và Công văn số 3196/UBND-VP ngày 31/8/2021 của UBND huyện) 

Với nội dung trên, các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 

Gửi bản giấy và bản điện tử: 

- Như trên (T/h); 

- TT. HU, HĐND huyện (B/c); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- LĐVP; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, Trang. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Ma Thị Cử 
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