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BÁO CÁO 
Hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Mai Sơn 

 
 

Kính gửi: Sở Y tế tỉnh Sơn La. 

 

Thực hiện Công văn số 2886/UBND-KGVX ngày 09/9/2021 của UBND tỉnh 
Sơn La về việc báo cáo hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. 

Ủy ban nhân dân huyện Mai Sơn báo cáo hoạt động phòng, chống dịch 
Covid-19 trên địa bàn huyện cụ thể như sau: 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành 

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, huyện về công tác 
phòng, chống Covid-19, UBND huyện đã tham mưu cho huyện ủy thành lập Ban 
Chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống dịch Covid-19 huyện tại Quyết định số 631-QĐ/HU 
do đồng chí Bí thư huyện ủy làm Trưởng Ban Chỉ đạo, đồng thời chỉ đạo UBND 
các xã, thị trấn tham mưu cho Đảng ủy xã thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống 
dịch Covid-19 cấp xã, thị trấn. 

2. Kết quả thực hiện 

2.1. Kết quả kiện toàn BCĐ phòng, chống dịch Covid -19 các cấp 

a) Tại huyện: Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Mai Sơn 
được thành lập tại Quyết định số 631-QĐ/HU ngày 07/9/2021. 

b) Tại các xã, thị trấn: Hiện tại có 22/22 xã, thị trấn thành lập Ban Chỉ đạo 
phòng, chống dịch Covid-19, đã có 15/22 xã đã kiện toàn Ban chỉ đạo do đồng 
chí Bí thư đảng ủy xã làm trưởng ban, đến nay 07 xã còn lại đang tiếp tục thực 
hiện kiện toàn. 

2.2. Số trạm y tế lưu động đã thành lập: Không. 

2.3. Số Tổ Covid-19 cộng đồng và tổng số thành viên tham gia : 859 tổ, 
mỗi tổ gồm 2-3 thành viên phụ trách từ 40-50 hộ gia đình. 

Trên đây là cáo hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn, 
UBND huyện Mai Sơn trân trọng báo cáo./. 
  

Nơinhận: 
- Như trên; 
- Cổng thông tin điện tử huyện 
- Lưu: VT. 
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