ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN BẮC HÀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1317 /UBND-VP

Bắc Hà, ngày 05 tháng 8 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v thực hiện các biện pháp cấp
bách phòng, chống dịch Covid-19

Kính gửi:
- Các cơ quan, đơn vị;
- UBND các xã, thị trấn.
Thực hiện Công văn 3641/UBND-VX ngày 05/8/2021 của UBND tỉnh về
việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. Để chủ động
ngăn chặn dịch xâm nhập và bùng phát trên địa bàn tỉnh, bảo vệ sức khỏe, tính mạng
của người dân. Chủ tịch UBND huyện Bắc Hà chỉ đạo như sau:
1. Giao Công an huyện
- Chủ trì phối hợp với Trung tâm y tế, UBND các xã, thị trấn tổ chức thành
lập các tổ truy vết cộng đồng thực hiện công tác điều tra, truy vết toàn bộ người
đến/về địa bàn huyện từ ngày 24/7/2021 đến nay, căn cứ kết quả điều tra, xử lý
các trường hợp cụ thể:
+ Người về từ vùng phong tỏa, vùng đang áp dụng giãn cách theo Chỉ thị số
16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đưa đi cách ly tập trung ngay theo quy định.
+ Người về từ các địa phương không có dịch yêu cầu tiếp tục tự theo dõi sức
khỏe tại nhà đủ 14 ngày. Trường hợp có một trong các biểu hiện: ho, sốt, khó thở,
mất ngửi, đau ngực… nghi ngờ Covid-19 tiến hành xét nghiệm test nhanh SARSCoV-2 ngay.
Các biện pháp trên triển khai hoàn thành trước 16h00’’ ngày 08/8/2021.
Hằng ngày Công an huyện tổng hợp, báo cáo kết quả về UBND huyện qua Trung
tâm y tế, Văn phòng HĐND&UBND huyện lúc 16h00’ hàng ngày để có chỉ đạo
tiếp theo.
- Tiếp tục thực hiện tốt việc kiểm soát người từ các tỉnh khác vào địa bàn
trên mọi con đường. Chủ trì tham mưu cho UBND huyện báo cáo hằng ngày về
Công an tỉnh tình hình di biến động của người dân trên địa bàn.
2. Ban Chỉ huy quân sự huyện: Chủ trì phối hợp với các đơn vị y tế, công
an, UBND các xã, thị trấn chuẩn bị sẵn sàng các khu cách ly tập trung của huyện,
kích hoạt ngay khi có lệnh.
3. Trung tâm y tế, Bệnh viện đa khoa huyện
- Tăng cường Đoàn kiểm tra liên ngành huyện kiểm tra, giám sát, xử phạt
nghiêm các trường hợp vi phạm về phòng, chống dịch.
- Đẩy nhanh việc lấy mẫu và trả kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2.
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- Tham mưu cho UBND xuyện xây dựng phương án mở rộng thêm các khu
cách ly tập trung; rà soát, bổ sung các trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm y tế để sẵn
sàng ứng phó với tình huống dịch bệnh lây lan trên diện rộng theo phương châm “4
tại chỗ”.
- Bệnh viện đa khoa huyện chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, đội
ngũ cán bộ sẵn sàng tiếp nhận công dân cách ly và điều trị bệnh nhân Covid-19.
4. Trung tâm Văn hóa, Thông tin – Truyền thông
Khẩn trương thông tin trên diện rộng việc tổ chức khai báo toàn dân, điều
tra, truy vết người đến/về địa bàn huyện từ ngày 24/7/2021 đến nay; cập nhật đầy
đủ, kịp thời các bản tin về Covid-19 huyện để toàn thể người dân được biết và
cùng chung tay thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch.
5. UBND các xã, thị trấn
- Triển khai tổng lực, toàn diện hoàn thành đúng thời hạn việc tổ chức khai
báo toàn dân; điều tra, truy vết, tố giác người về từ các vùng dịch tại địa phương
không qua khai báo.
- Tăng cường Đoàn kiểm tra liên ngành xã kiểm tra, giám sát, xử phạt
nghiêm các trường hợp vi phạm về phòng, chống dịch.
Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn,
khẩn trương triển khai, thực hiện các quy định trên./.
(Gửi kèm Công văn số Công văn 3641/UBND-VX của UBND tỉnh)
Nơi nhận:
- TT. HU, HĐND, UBND huyện;
- Như trên;
- Lưu: VT, VP.
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