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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /UBND-VP 
V/v tăng cường phòng, chống 

dịch Covid-19 

TP. Bắc Kạn, ngày      tháng 10 năm 2020 

 

                    Kính gửi:  

- Các phòng, ban, ngành đoàn thể thành phố; 

- Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố; 

- UBND các xã, phường. 

       

 Thực hiện Công văn số 6187/UBND-VXNV ngày 119/10/2020 của UBND 

tỉnh Bắc Kạn về việc tăng cường phòng, chống dịch Covid-19. Theo nội dung văn 

bản, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam có ý kiến chỉ đạo: Dịch bệnh Covid-

19 trên thế giới vẫn chưa giảm, nguy cơ tăng mạnh trở lại vào mùa đông ở những 

nơi nới lỏng các biện pháp chống dịch; trong nước, dù đã kiểm soát tốt dịch bệnh 

nhưng nếu lơ là, chủ quan, không thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống 

dịch thì dịch có thể xuất hiện trở lại, lây lan gây thiệt hại tính mạng, sức khỏe của 

nhân dân và kinh tế xã hội của đất nước. 

  Để giữ vững thành quả đã đạt được trong phòng, chống dịch, bệnh Covid-

19, chung sống an toàn, thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển, Ủy 

ban nhân dân thành phố yêu cầu các phòng, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, 

địa phương trên địa bàn thành phố (gọi tắt là cơ quan, đơn vị, địa phương) theo 

chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực quản lý tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện 

nghiêm túc các chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19, cụ thể như sau:  

1. Tất cả các cơ quan, đơn vị, địa phương cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, 

tinh thần cảnh giác, tuyệt đối không lơ là chủ quan; tổ chức quán triệt, thực hiện 

nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1300/CĐ-TTg ngày 24 

tháng 9 năm 2020 (Ủy ban nhân dân thành phố đã triển khai tại Công văn số 

1843/UBND-VP ngày 06/10/2020) và các văn bản có liên quan.  

2. Thực hiện nghiêm ngặt việc khai báo y tế; cách ly và theo dõi y tế         

sau cách ly (đủ ít nhất 28 ngày kể từ ngày nhập cảnh) đối với tất cả những người 

nhập cảnh.  

Trung tâm Y tế và Văn phòng UBND thành phố phối hợp, chỉ đạo lực lượng 

y tế cơ sở quản lý, theo dõi sức khỏe người nhập cảnh trên địa bàn; Công an thành 

phố chỉ đạo phối hợp quản lý việc di chuyển theo đúng quy định phòng chống dịch. 

3. Văn phòng HĐND - UBND thành phố phối hợp với Trung tâm Y tế chỉ 

đạo tất cả các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân trên địa bàn thực hiện nghiêm ngặt 

các quy định phòng chống dịch. Kiên quyết dừng hoạt động các cơ sở không đảm 

bảo điều kiện an toàn. 



 

 

- Trung tâm Y tế bám sát chỉ đạo của Bộ Y tế, Sở Y tế để cập nhật và triển 

khai các hướng dẫn phòng chống dịch đối với trường học, cơ sở lưu trú, giao 

thông công cộng, nhà máy, công sở v.v. trong tình hình mới;  

- Các phòng, ban, ngành, địa phương chỉ đạo các cơ sở (trước hết là các trường 

học và cơ sở lưu trú) thực hiện nghiêm các hướng dẫn và cập nhật trên hệ thống Bản 

đồ chống dịch Covid-19. Kiên quyết xử lý các cơ sở không đảm bảo an toàn.  

4. Trung tâm Y tế, Ủy ban nhân dân các xã, phường chỉ đạo khẩn trương 

hoàn thiện việc lập sổ sức khỏe điện tử toàn dân, xác định nhóm đối tượng dễ bị 

tổn hại nặng tới sức khỏe nếu bị nhiễm Covid-19 để ưu tiên bảo vệ; thúc đẩy tiến 

độ triển khai khám chữa bệnh từ xa và đăng ký khám bệnh qua mạng. 

 Với nội dung trên, các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận:                                                  
Gửi bản giấy: 

- Các đơn vị không có TD Office;  

Gửi bản điện tử: 

- Như trên;  

- Thành uỷ, HĐND thành phố (b/c);  

- CT, PCT UBND thành phố; 

- Trung tâm VH, TT và TT thành phố; 

- LĐ VP HĐND-UBND thành phố; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Huế 
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