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 Số:               /UBND-VP 
 

V/v điều chỉnh nội dung mục 3 Công 

văn số 4858/UBND-VP ngày 

15/12/2021 của UBND huyện về tăng 

cường một số biện pháp trong công tác 

phòng, chống dịch Covid-19 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Ba Bể, ngày              tháng  12  năm 2021 

                                        

Kính gửi:   

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

- Các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp đóng trên 

địa bàn huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 8622/UBND-VP ngày 17/12/2021 của UBND tỉnh 

Bắc Kạn về việc điều chỉnh nội dung tại mục 3 Công văn số 8494/UBND-VXNV 

ngày 14/12/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn về tăng cường một số biện pháp trong 

công tác phòng, chống dịch COVID-19. 

Ngày 15/12/2021, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Công văn số 4858/UBND-

VP về việc tăng cường một số biện pháp trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, 

theo đó tại mục 3 Công văn trên có nêu: "Các địa phương, đơn vị tiếp tục thực hiện tốt 

công tác tiêm phòng; đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng để thực hiện tiêm vét; 

cá nhân nào không tiêm nếu có mắc bệnh phải khám và điều trị tại cơ sở khám chữa 

bệnh công lập thì tự chi trả viện phí".  

Sau khi xem xét, Ủy ban nhân dân huyện điều chỉnh nội dung mục 3 Công 

văn trên như sau: "Các địa phương, đơn vị tiếp tục thực hiện tốt công tác tiêm 

phòng; đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng để thực hiện tiêm vét; cá nhân 

nào đủ điều kiện sức khỏe mà cố tình không tiêm (không đăng ký tiêm, đăng ký 

tiêm và đã được khám sàng lọc đủ điều kiện tiêm nhưng từ chối tiêm) nếu có 

mắc bệnh phải khám và điều trị tại cơ sở khám chữa bệnh công lập thì tự chi 

trả viện phí, đồng thời phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để lây nhiễm 

ra cộng đồng".  

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

Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- Như trên (t/h); 

- TT HU, HĐND huyện (b/c); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Thành viên BCĐ, TTCH PCD COVID-19 huyện; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- CVP; 

- Lưu: VT, VP (Trang). 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
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