ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN BẮC HÀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:1540 /UBND-YT

Bắc Hà, ngày 01 tháng 9 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tiếp tục thực hiện nghiêm các biện
pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Kính gửi:

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện;
- UBND các xã, thị trấn.

Thực hiện Công văn số 4210/UBND-VX ngày 01/9/2021 của UBND tỉnh
Lào Cai về việc tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid19; Công Văn số 02-CV/BCĐ ngày 31/8/2021 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch
Covid-19 huyện Bắc Hà về việc triển khai một số nhiệm vụ sau Hội nghị trực
tuyến toàn tỉnh về công tác phòng, chống Covid-19;
Hiện nay với tình hình dịch COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh, Bình
Dương, Hà Nội và các tỉnh phía Nam vẫn đang có những diễn biến hết sức phức
tạp. Tại Lào Cai tình hình dịch Covid-19 cơ bản được kiểm soát tốt; tuy nhiên,
trong kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 dài ngày, nhu cầu đi lại của người dân tăng lên,
vì vậy, nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn tỉnh cũng như trên địa bàn huyện
rất cao. Để tiếp tục thực hiện tốt việc kiểm soát không cho dịch bệnh xâm nhập và
bùng phát trên địa bàn gây ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của người dân,
UBND huyện có ý kiến chỉ đạo, như sau:
1. Trung tâm Y tế
- Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát các phương án đảm bảo
cho 5 tình huống phát sinh dịch Covid-19 trên địa bàn. Chuẩn bị sẵn sàng các điều
kiện kích hoạt, quản lý, vận hành các khu cách ly tập trung và phương án tổ chức
Bệnh viện dã chiến để thu dung điều trị bệnh nhân Covid-19.
- Chủ trì tham mưu cho Ban chỉ đạo phòng, chống Covid -19 của huyện xây
dựng Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo; Kế hoạch
hoạt động, kiểm tra của Ban Chỉ đạo. Thành lập các tiểu ban, Tổ giúp việc và phân
công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên…
- Thực hiện nghiêm các quy định, hướng dẫn về chi ngân sách trong điều
kiện dịch Covid-19.
2. Bệnh viện đa khoa huyện
Phối hợp với Trung tâm y tế rà soát các điều kiện về thuốc, trang thiết bị, vật
tư và nhân lực y tế để chủ động xây dựng kế hoạch đầu tư, bổ sung trong khả năng
của địa phương.
3. Phòng Giáo dục và Đào tạo
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Hướng dẫn các trường tổ chức Lễ khai giảng năm học mới bảo đảm yêu cầu
nghiêm ngặt về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (quy mô và hình thức phù hợp;
hạn chế tổ chức các hoạt động ngoại khóa, hoạt động tập trung đông học sinh). Chủ
động xây dựng phương án tổ chức dạy và học phù hợp với diễn biến của dịch bệnh
Covid-19.
4. Phòng Tài chính – Kế hoạch
- Rà soát các nhiệm vụ chi không cần thiết, kinh phí dôi dư từ việc không tổ
chức các hoạt động (do dịch Covid-19) để điều chỉnh, bổ sung cho các nhiệm vụ
thiết yếu, cấp bách phòng, chống dịch.
- Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị đánh giá những tác động tiêu cực
của dịch Covid-19 đến các ngành, lĩnh vực kinh tế - xã hội, đặc biệt là việc thực
hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021. Xác định rõ những đối tượng bị tác động làm
nảy sinh các vấn đề ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã
hội và an sinh xã hội để có giải pháp hỗ trợ, xử lý kịp thời.
- Tham mưu cho UBND huyện tờ trình gửi UBND tỉnh xin cấp kinh phí
trong công tác phòng, chống Covid – 19, như: Hoạt động của Chốt kiểm soát y tế,
hỗ trợ tiền ăn cho công dân không có khả năng chi trả tại các khu cách ly tập trung
của huyện….
5. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn
- Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 quy
định tại Công điện số 05/CĐ-UBND ngày 02/8/2021, Công điện số 06/CĐ-UBND
ngày 05/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh và Công văn số 847/VPUBND-VX ngày
05/8/2021 của Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai cho đến khi có thông báo mới của
UBND tỉnh.
- Người đứng đầu cấp ủy và chính quyền các cấp chịu trách nhiệm về công
tác lãnh đạo, chỉ đạo và các hoạt động phòng, chống dịch trên địa bàn; tăng cường
và thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động phòng chống
dịch; xử lý nghiêm theo pháp luật các trường hợp vi phạm.
- Tổ chức ứng trực 24/24 trong những ngày nghỉ Lễ đối với các lực lượng
tham gia chống dịch để kịp thời phát hiện, xử lý các vấn đề phát sinh trước diễn
biến dịch bệnh; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chủ quan, lơ là, mất cảnh giác,
làm dịch bệnh lây nhiễm, bùng phát.
- Khẩn trương ban hành Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ thành
viên Ban Chỉ đạo của cấp xã; Kế hoạch hoạt động, kiểm tra của Ban Chỉ đạo của
cấp xã. Thành lập các tiểu ban, Tổ giúp việc và phân công nhiệm vụ cụ thể cho
từng thành viên.
- Rà soát, đôn đốc việc thành lập Tổ phòng chống dịch Covid-19 tại các cơ
quan, đơn vị, thôn bản, tổ dân phố gắn với trách nhiệm người đứng đầu. Phát huy
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vai trò của Tổ phòng, chống Covid-19 cộng đồng trong việc tăng cường kiểm soát
công dân từ vùng dịch trở về địa phương, đặc biệt trong dịp Quốc khánh 02/9.
Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn căn cứ ý kiến chỉ đạo triển khai
thực hiện./.
(Đính kèm Công văn số 02-CV/BCĐ ngày 31/8/2021; Công văn số 4210/UBNDVX ngày 1/9/2021 ).
Nơi nhận:

- TT. HU, HĐND, UBND huyện;
- Như trên;
- Lưu: VT, TTYT.
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