
UỶ BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN MAI SƠN 

 

Số:         /UBND-VP 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Mai Sơn, ngày 07 tháng 12 năm 2021 

V/v thực hiện Thông báo khẩn 

số 29 của Trung tâm kiểm soát 

bệnh tật tỉnh Sơn La  

 

 

Kính gửi: 

 

 
- Thủ trưởng các phòng, ban, cơ quan, đơn vị; 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 
 

Thực hiện Thông báo số 172/TB-TTKSBT ngày 07/12/2021 của Trung tâm 

kiểm soát bệnh tật tỉnh Sơn La về việc Thông báo khẩn số 29 (có văn bản kèm theo). 

1. Giao các phòng, ban, cơ quan, đơn vị; Ủy ban nhân dân các xã, 

thị trấn 

- Thông báo rộng rãi đến cán bộ, công chức, người lao động, các đơn vị 

trực thuộc và người dân về địa điểm và mốc thời gian để phục vụ công tác truy 

vết, tìm người đã đi/đến/ở các địa điểm liên quan đến các mốc thời gian theo 

Thông báo số 172/TB-TTKSBT ngày 07/12/2021 của Trung tâm kiểm soát bệnh tật 

tỉnh Sơn La, đồng thời rà soát các công dân trở về địa bàn. 

- Yêu cầu tất cả mọi người có liên quan đế địa điểm và mốc thời gian theo 

Thông báo số 172/TB-TTKSBT ngày 07/12/2021 của Trung tâm kiểm soát bệnh tật 

tỉnh Sơn La liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ, đồng 

thời báo cáo với Tổ Covid-19 cộng đồng và Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 

của xã để nắm bắt, tổng hợp. 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổng hợp số liệu báo cáo về Ban Chỉ 

đạo phòng, chống Covid-19 huyện (qua Trung tâm Y tế huyện để tổng hợp) trước 

17h00 ngày 07/12/2021. 

2. Trung tâm Y tế huyện 

- Duy trì thường xuyên, liên tục hoạt động đường dây nóng của Ban chỉ 

đạo Phòng, chống dịch Covid-19 huyện, số điện thoại: 0366. 300. 523 do đồng 

chí Mùi Huy Dưỡng, Giám đốc Trung tâm y tế huyện phụ trách. 

- Thực hiện  phân loại, lấy mẫu xét nghiệm cho các trường hợp có nguy cơ 

cao để phát hiện sớm và xử lý kịp thời tình huống phát sinh. Tổng hợp báo cáo 

gửi về Ban Chỉ đạo huyện trước 17h30 ngày 07/12/2021. 

KHẨN 



 Yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các 

xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./.  

Nơi nhận: 
- Thường trực Huyện ủy; 
- Ban chỉ đạo 643 huyện; 
- Lãnh đạo UBND huyện; 
- Như trên; 
- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 
 

 
Lại Như Long 
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