
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  11 tháng 02 năm 2021 

V/v tiếp tục triển khai các biện 

pháp phòng, chống dịch 
Covid-19 trên địa bàn huyện 

 

       
                Kính gửi:  

- Các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND huyện; 
- Công an huyện; 

- Trung tâm Y tế huyện; 
- UBND các xã, thị trấn. 
 

Thực hiện Phương án số 02/PA-BCĐ ngày 10/2/2021 của Ban Chỉ đạo 

Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh về  phương án đáp ứng với tình hình diễn 

biến dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Sơn La; Công văn số 05/CV-BCĐ 

ngày 11/02/2021 về tạm dừng hoạt động tại các trạm kiểm soát liên ngành 

(có văn bản gửi kèm). 

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện chỉ đạo như sau: 

1. Giao các phòng ban, cơ quan, đơn vị theo chức năng nhiệm vụ, tiếp 

tục tham mưu triển khai đồng bộ các giải pháp theo phương án về phòng, 

chống dịch Covid-19 của huyện; theo dõi diễn biến, tình hình dịch bệnh để 

kịp thời tham mưu, đề xuất các biện pháp ứng phó với dịch Covid-19 đảm 

bảo phù hợp với tình hình thực tế của huyện. 

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

mưu triển khai nghiêm túc các nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung đảm bảo 

theo quy định (công tác tiếp nhận, thực hiện cách ly, việc bố trí phương tiện 

vận chuyển công dân thuộc diện cách ly tập chung, đảm bảo công tác hậu 

cần, nhu yếu phẩm…). Căn cứ tình hình thực tế kịp thời tham mưu, đề xuất 

các biện pháp khi có tình huống phát sinh; Chủ động thực hiện tốt các biện 

pháp nhằm duy vết tất cả những người tiếp xúc với bệnh nhân để tổ chức cách 

ly với nguyên tắc là phải “Thần tốc và triệt để”. 

3. Giao Công an huyện căn cứ vào tình hình thực tế tham mưu, đề xuất 

việc thành lập các chốt, trạm kiểm dịch tại các đầu mối giao thông ra, vào 

vùng có dịch, vùng có nguy cơ cao về lây nhiễm dịch Covid-19 để phòng, 

chống dịch hiệu quả. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát đảm bảo an 

ninh trật tự trên địa bàn, trú trọng công tác quản lý, lưu trú, sớm phát hiện các 

trường hợp đã từng ở và đi qua vùng dịch để theo dõi, cách ly, giám sát theo 

quy định. 

4. Giao Phòng Văn hóa – Thông tin, Trung tâm Truyền thông – Văn hóa: 

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền đề kịp thời thông tin, giúp người 



dân nhận thức rõ mức độ nguy hiểm, tác hại của dịch Covid-19 nhằm nâng 

cao ý thức, trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch bệnh. 

5. Giao UBND các xã, thị trấn duy trì hoạt động hiệu quả Tổ giám sát và 

tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 tại cộng đồng; tăng cường kiểm tra, 

giám sát chặt chẽ tình hình công dân từ các tỉnh, thành phố trở về địa phương,  

kịp thời phát hiện các trường hợp thuộc diện phải cách ly tập trung hoặc cách 

ly y tế tại nhà/ nơi cư trú theo quy định. 

6. Giao Văn phòng HĐND - UBND huyện theo dõi, đôn đốc thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lãnh đạo UBND huyện; 
- Chánh VP HĐND – UBND huyện; 
- Lưu: VT .  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lại Như Long 
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