
ỦY 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        tháng 10 năm 2021 

V/v triển khai thực hiện nội dung 
Thông báo số 14-TB/BCĐ ngày 

04/10/2021 của Ban chỉ đạo phòng, 
chống dịch bệnh Covid - 19 

 

 

Kính gửi:  

- Trung tâm Y tế huyện; 
  - Bệnh viện Đa khoa Mai Sơn; 
  - Phòng Kinh tế - Hạ tầng; 

  - Phòng Văn hóa Thông tin;  
  - Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội;  
  - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

 Thực hiện Thông báo số 14-TB/BCĐ ngày 04/10/2021 của Ban chỉ đạo 

phòng, chống dịch bệnh Covid- 19 về Kết luận đồng chí Nguyễn Việt Cường - 
Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh 
Covid -19 huyện tại Hội nghị trực tuyến về triển khai một số nhiệm vụ trong 

công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện (có văn bản kèm 
theo). Chủ tịch UBND huyện có ý kiến chỉ đạo như sau: 

 1. Giao Trung tâm Y tế huyện chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan, 

UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện mục (1), (2), (4), (6), (8) phần 3 
Thông báo Kết luận số 14-TB/BCĐ ngày 04/10/2021 của Ban chỉ đạo phòng, 
chống dịch bệnh Covid – 19. 

2. Giao Bệnh viện Đa khoa Mai Sơn, Trung tâm Y tế huyện phối hợp 
với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện mục (5) phần 3 Thông báo Kết 
luận số 14-TB/BCĐ ngày 04/10/2021 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch 

bệnh Covid - 19.  

3. Giao phòng Văn hóa Thông tin triển khai thực hiện mục (3) phần 3 
Thông báo Kết luận số 14-TB/BCĐ ngày 04/10/2021 của Ban chỉ đạo phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19. 

4. Giao phòng Kinh tế - Hạ tầng triển khai thực hiện mục (9) phần 3 
Thông báo Kết luận số 14-TB/BCĐ ngày 04/10/2021 của Ban chỉ đạo phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19. 

5. Giao Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội huyện chủ trì phối 
hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch, Trung tâm Y tế, Văn hóa Thông tin, 

UBND các xã, thị trấn và các phòng, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện 
mục (7), (10) phần 3 Thông báo Kết luận số 14-TB/BCĐ ngày 04/10/2021 
của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid -19. 



6. Giao Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Kinh tế - Hạ tầng, 
Trung tâm Y tế, Văn hóa Thông tin trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ triển khai 
thực hiện mục (11) phần 3 Thông báo Kết luận số 14-TB/BCĐ ngày 04/10/2021 

của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid – 19. 

7. Văn phòng HĐND -UBND phối hợp với các phòng ban, đơn vị, UBND 
xã, thị trấn tham mưu xây dựng Sơ đồ vận hành của Ban chỉ đạo huyện ->Trung 

tâm chỉ huy -> tiểu ban -> các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị và người dân. 

8. Giao Ủy ban nhân dân, Ban Chỉ đạo các xã, thị trấn triển khai thực hiện 

phần 4 Thông báo Kết luận số 14-TB/BCĐ ngày 04/10/2021 của Ban chỉ đạo 

phòng, chống dịch bệnh Covid - 19. 

Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm 

vụ chủ động Phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu cho UBND 

huyện triển khai, thực hiện Thông báo Kết luận số 14-TB/BCĐ ngày 04/10/2021 

của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid -19 và báo cáo Thường trực Ban 

Chỉ đạo huyện trước ngày 14/10/2021. 

Yêu cầu các phòng, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.  

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lãnh đạo UBND huyện; 
- Văn phòng HĐND-UBND huyện; 
- Lưu VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

 
 

Nguyễn Thị Kim Oanh 
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