
 

 

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

HUYỆN BA BỂ  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

Số:          /UBND-VP  Ba Bể, ngày                 tháng 01 năm 2022 
V/v người nhiễm bệnh 

COVID-19 tử vong.                  

  

 

Kính gửi:  

 - Phòng Văn hóa và Thông tin; 

 - Văn phòng HĐND&UBND huyện; 

 - Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông; 

 - Trung tâm Y tế huyện. 

 - UBND các xã, thị trấn. 

                     
 

Thực hiện Văn bản số 392/UBND-VXNV ngày 18/01/2022 của UBND tỉnh 

về người nhiễm bệnh Covid-19 tử vong, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ 

quan, đơn vị, địa phương (như trên) phối hợp tổ chức thực hiện tốt một số nội 

dung sau: 

1. Đảm bảo các nguồn lực cần thiết tập trung điều trị hiệu quả cho người 

nhiễm bệnh Covid-19, trường hợp cần thiết khẩn trương chuyển người bệnh lên 

tuyến trên điều trị theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế nhằm đảm bảo an toàn tính 

mạng, sức khỏe, hạn chế tối đa các trường hợp tử vong.  

2. Trong trường hợp bất khả kháng xảy ra tử vong, kịp thời thông báo thông 

tin đầy đủ cho gia đình người bệnh; hướng dẫn, giám sát việc xử lý thi hài và tổ 

chức tang lễ theo quy định về đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19. 

3. Làm tốt công tác truyền thông để người dân yên tâm, không hoang mang 

trước tình hình dịch bệnh, nhưng cũng không chủ quan, lơ là trong phòng chống dịch. 

Với nội dung trên, các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- Như trên (T/h); 

- TTHU, TT HĐND huyện (b/c); 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- LĐVP 

Gửi bản giấy: 

- Lưu: VT, VP (Trang). 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Ma Thị Cử 

 


		2022-01-19T14:31:24+0700


		2022-01-19T15:47:53+0700


		2022-01-19T15:47:37+0700


		2022-01-19T15:47:37+0700


		2022-01-19T15:48:07+0700




