
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 12 tháng 12 năm 2021 

V/v tổ chức triển khai thực hiện 

Quyết định số 5619/QĐ-BYT của 
Bộ Y tế 

 

 

                Kính gửi: 
 
 

- Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị; 
- Trung tâm Y tế huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 4311/UBND-KGVX ngày 10/12/2021 của UBND 

tỉnh Sơn La về việc triển khai Quyết định số 5619/QĐ-BYT của Bộ Y tế (có văn 

bản kèm theo). 

Chủ tịch UBND huyện có ý kiến chỉ đạo như sau:  

1. Giao các phòng, ban, cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp tổ chức triển khai thực 

hiện đảm bảo các nội dung theo yêu cầu tại văn bản gửi kèm Công văn số 

4311/UBND-KGVX ngày 10/12/2021 của UBND tỉnh Sơn La. 

2. Giao Trung tâm Y tế huyện 

- Căn cứ vào Hướng dẫn tại Quyết định số 5619/QĐ-BYT ngày 

07/12/2021 của Bộ Y tế tham mưu cho UBND huyện xây dựng kế hoạch triển 

khai công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các khu dịch vụ (chợ, siêu 

thị, nhà hàng, cửa hàng, quầy hàng kinh doanh, dịch vụ ăn uống, cửa hàng tiện 

lợi, cửa hàng tiện ích…) hoặc ban hành hướng dẫn chi tiết cho phù hợp với tình 

hình thực tiễn của địa phương và các văn bản chỉ đạo khác  nếu có.  

- Phối hợp chỉ đạo các đơn vị quản lý khu dịch vụ thuộc thẩm quyền tiến 

hành đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19. 

Yêu cầu các phòng ban, cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn nghiêm 

túc triển khai thực hiện./.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lãnh đạo UBND huyện; 
- Lưu: VT (D01). 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

 
Nguyễn Thị Kim Oanh 

 

KHẨN 
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