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ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN BẮC HÀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1483 /UBND-YT

Bắc Hà, ngày 27 tháng08 năm 2021

V/v tăng cường thực hiện các biện
pháp phòng, chống dịch Covid - 19

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi:
- Các cơ quan, đơn vị, các ban, ngành huyện;
- Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện;
- Các Tổ chức xã hội, nghề nghiệp;
- Các doanh nghiệp Nhà nước;
- UBND các xã, thị trấn.
Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp tại
thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An và các tỉnh phía Nam.
Thực hiện Công văn số 4089/UBND-VX ngày 26/8/2021 của UBND tỉnh Lào Cai
về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch. Để chủ động trong công tác
phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện, Chủ tịch UBND huyện có ý
kiến chỉ đạo như sau:
1. Thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 cấp xã và thành lập
Trung tâm Chỉ huy cấp huyện, cấp xã theo mô hình của cấp tỉnh xong trước ngày
28/8/2021. Nhằm bảo đảm lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất, xuyên suốt, dứt
khoát, quyết liệt, hiệu quả.
Các cơ quan, đơn vị khẩn trương thành lập, kiện toàn Ban chỉ đạo phòng,
chống dịch COVID-19 do Thủ trưởng đơn vị làm Trưởng ban, có đầu mối tham
mưu, tổ chức triển khai công tác phòng, chống dịch. Thành viên gồm đại diện công
đoàn, đoàn thanh niên, một số tổ chức/cá nhân trực thuộc của đơn vị; phân công
nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban chỉ đạo theo hướng dẫn tại Công văn số
6666/BYT-MT ngày 16/8/2021 của Bộ Y tế. Tăng cường tuyên truyền, vận động
cán bộ, viên chức, người lao động hưởng ứng chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng
COVID-19 trên địa bàn huyện theo tinh thần “vắc xin tốt nhất là vắc xin được
tiêm sớm nhất”, không chờ đợi lựa chọn vắc xin.
2. Trung tâm Y tế, Bệnh viện đa khoa huyện
- Chịu trách nhiệm đảm bảo công tác chuyên môn, giám sát chặt chẽ tình
hình sức khỏe, hướng dẫn phòng, chống lây nhiễm tại các cơ sở cách ly tập trung.
- Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tham mưu
Ban Chỉ đạo huyện ban hành Phương án đáp ứng với tình huống phải thực hiện
giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, dự thảo
phương án xong trước ngày 10/9/2021.
- Chủ động rà soát, chuẩn bị đầy đủ về cơ sở thu dung, chăm sóc điều trị
người bệnh và người nhiễm COVID-19, bảo đảm đủ oxy y tế, thuốc, trang thiết bị,
vật tư và nhân lực y tế cho tuyến huyện.
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- Khi có vắc xin về phải tổ chức tiêm nhanh chóng, an toàn, hiệu quả tăng
diện bao phủ để bảo vệ sức khỏe tốt nhất cho người dân.
- Khẩn trương thực hiện rà soát, lập kế hoạch, dự trù và tổ chức đấu thầu
mua sắm sinh phẩm, vật tư, hóa chất, trang thiết bị... cho phòng chống dịch
COVID-19 theo phương trâm “4 tại chỗ”; không để thiếu kinh phí, nhân lực, vật
tư, sinh phẩm, hóa chất, trang thiết bị, chế độ cán bộ ảnh hưởng đến công tác
phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn.
3. Phòng Kinh tế - Hạ tầng
- Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị xây dựng phương án đảm bảo
lương thực, thực phẩm, các dịch vụ thiết yếu cho người dân nhất là người già,
trẻ em, nhóm người yếu thế… trong trường hợp phải giãn cách xã hội, chuyển
phương án đến Trung tâm Y tế trước ngày 05/9/2021 để tổng hợp, xây dựng
phương án chung.
- Tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh, chỉ cho hoạt động ở
những nơi đủ điều kiện theo nguyên tắc “an toàn mới sản xuất, sản xuất phải an
toàn”. Xây dựng kế hoạch chủ động gặp gỡ, tiếp nhận, xử lý, tháo gỡ các khó khăn,
vướng mắc cho doanh nghiệp, thường xuyên, thực chất, toàn diện.
- Đảm bảo vận tải, lưu thông hàng hóa, thông suốt mọi lúc, mọi nơi trên địa
bàn huyện. Phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các ban, ngành và các địa phương để
xử lý linh hoạt, tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận tải, lưu thông hàng hóa, nhất là
hàng hóa thiết yếu phục vụ phòng, chống dịch, phục vụ đời sống nhân dân và
nguyên vật liệu sản xuất, hàng hóa xuất nhập khẩu...
4. Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông
Tăng cường công tác truyền thông, bảo đảm tính thống nhất, kịp thời, chính
xác. Phát huy vai trò của toàn bộ hệ thống truyền thông, nhất là mạng lưới thông
tin cơ sở. Lan tỏa những mô hình tốt, điển hình tiên tiến, cách làm hiệu quả của các
tổ chức và cá nhân trong phòng, chống dịch. Kiên quyết đấu tranh, phản bác các
thông tin sai trái, xấu độc gây hoang mang, lo lắng cho người dân.
5. Phòng Giáo dục và Đào tạo
Chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho năm học mới bảo đảm yêu cầu nghiêm
ngặt về phòng, chống dịch COVID-19. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin,
chủ động xây dựng phương án tổ chức dạy và học sáng tạo, linh hoạt, sẵn sàng
chuyển trạng thái để thích ứng và giảm thiểu tác động tiêu cực của dịch bệnh
COVID-19; tổ chức khai giảng năm học mới với quy mô và hình thức phù hợp;
hạn chế tổ chức các hoạt động ngoại khóa, hoạt động tập trung đông học sinh.
6. Phòng Tài chính – Kế hoạch
Chủ trì tham mưu ưu tiên nguồn lực, tăng cường tiết kiệm chi thường xuyên,
nhất là các khoản chi chưa cần thiết, các khoản chi sự nghiệp có tính chất đầu tư,
sử dụng tiết kiệm quỹ dự phòng ngân sách, quỹ dự trữ tài chính để tập trung cho
\phòng, chống dịch. Bố trí kinh phí phòng, chống dịch; kinh phí chi trả chế độ
chính sách cho các lực lượng tham gia phòng chống dịch đầy đủ, kịp thời, đúng
quy định.
7. Phòng Tài nguyên và Môi trường
- Chỉ đạo các đơn vị xử lý, vận chuyển chất thải rắn, rác thải tại các cơ sở y
tế, cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn huyện, đảm bảo kịp thời hàng ngày.
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- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu phương án xử lý thi
hài người tử vong do mắc COVID-19, chuyển phương án đến Trung tâm Y tế trước
ngày 05/9/2021 để tổng hợp, xây dựng phương án chung.
8. Công an huyện
- Siết chặt các quy định, quy trình thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch
y tế liên ngành trên địa bàn toàn huyện, kiểm soát chặt chẽ tất cả người và các
phương tiện di chuyển qua chốt đặc biệt là người từ vùng dịch trở về địa phương
để đưa đi cách ly theo quy định. Tuyệt đối không để cán bộ, chiến sỹ, nhân viên
làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch bị lây nhiễm dịch bệnh.
- Rà soát và kiểm soát chặt chẽ tất cả các đường mòn, lối mở, các ngõ tự
phát giáp ranh với các huyện của các tỉnh có thể vào được địa phận huyện Bắc Hà
đặc biệt là các tỉnh đang có ca bệnh lây lan trong cộng đồng.
- Bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống dịch xảy ra;
bảo đảm an toàn, an ninh trên không gian mạng.
9. Ban Chỉ huy Quân sự huyện
Tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong việc tổ chức thực hiện cách ly tập
trung trong phòng, chống dịch; chủ động phương án, huy động lực lượng hỗ trợ
đảm bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội trong trường hợp phải thực hiện
giãn cách xã hội.
10. UBND các xã, thị trấn
- Tăng cường tuyên truyền, thông tin đến người dân theo tinh thần “vắc xin
tốt nhất là vắc xin được tiêm sớm nhất”; tuyệt đối không được có tư tưởng chờ
đợi, lựa chọn vắc xin.
- Tiếp tục duy trì công tác rà soát, kiểm soát nắm bắt tình hình di biến động
của người dân trên địa bàn, người đi lao động tại các địa phương khác ngoài
huyện, ngoài tỉnh. Tăng cường tuyên truyền cho gia đình vận động con, em, người
thân đang sinh sống, học tập và làm việc tại các địa phương thực hiện giãn cách xã
hội theo chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ yên tâm ở lại các địa phương
để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch theo đúng yêu cầu của Thủ tướng Chính
phủ “ai ở đâu ở đó”.
Yêu cầu cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn căn cứ ý kiến chỉ đạo, khẩn
trương triển khai thực hiện các nội dung trên./.
(Đính kèm Văn bản số 4089/UBND-VX ngày 26/8/2021).
Nơi nhận:
- TT. HU, HĐND, UBND huyện;
- Như trên;
- Thành viên BCĐ PCD;
- Lưu: VT, TTYT.

CHỦ TỊCH

Đinh Văn Đăng

