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 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /UBND-VP 
V/v thực hiện Thông báo số 

367/TB-VPCP ngày 21/10/2020 

của Văn phòng Chính phủ về kết 

luận của Thủ tướng Chính phủ 

Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp 

Thường trực Chính phủ về phòng, 

chống dịch COVID-19 

TP.  Bắc Kạn, ngày        tháng 11 năm 2020 

 

                           Kính gửi:  

- Các phòng, ban, ngành thuộc UBND thành phố; 

- Ủy ban MTTQ và các hội, đoàn thể thành phố; 

- UBND các xã, phường.   

 

Thực hiện Văn bản số 6336/UBND-VXNV ngày 23/10/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bắc Kạn về việc thực hiện Thông báo số 367/TB-VPCP ngày 21/10/2020 

của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc 

tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19. Theo đó, Thủ 

tướng Chính phủ chỉ đạo: Nguy cơ dịch bệnh vẫn luôn thường trực, nhất là trong 

bối cảnh mùa đông đang cận kề, dịch bệnh tại nhiều nước đang bùng phát trở lại. 

Yêu cầu các ngành, các cấp, mọi người dân không được chủ quan trong mọi 

trường hợp, phải nghiêm túc và có trách nhiệm cao trong thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch, kiên quyết không để dịch bệnh lây lan, bùng phát trở lại ở 

nước ta nhất là tại trường học, bệnh viện, các đô thị lớn…; tiếp tục quản lý chặt 

chẽ các trường hợp nhập cảnh Việt Nam, thực hiện hiệu quả mục tiêu kép.  

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên 

địa bàn thành phố, 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 triển khai thực hiện 

nghiêm túc các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể như sau: 

1. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch trong 

tình hình mới theo hướng dẫn của Bộ Y tế, thực hiện tốt thông điệp 5K, trước hết 

là đeo khẩu trang, khử khuẩn tay; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định 

phòng, chống dịch.  

2. Quản lý tốt các cơ sở cách ly, người nhập cảnh cách ly nhất là tại các cơ sở 

lưu trú có thu phí. Thường xuyên kiểm ra, giám sát việc thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch tại cơ sở cách ly, việc giám sát y tế đủ 14 ngày đối với người 

nhập cảnh sau khi hoàn thành cách ly tập trung.  

Người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan phải chịu trách 

nhiệm về việc quản lý các cơ sở cách ly và giám sát y tế sau cách ly.  

3. Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất nhập cảnh theo đúng quy định, 

ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép, tổ chức 



 

 

nhập cảnh trái phép, các cơ sở lưu trú, khách sạn nhận người nhập cảnh trái phép 

lưu trú, doanh nghiệp nhận lao động là người nhập cảnh trái phép.  

Yêu cầu người nhập cảnh ngắn ngày hạn chế tham gia, sử dụng các dịch vụ 

karaoke, bar, vũ trường (nếu có).  

4. Trung tâm Y tế bám sát chỉ đạo của Bộ Y tế để kịp thời tham mưu, triển 

khai thực hiện các nhiệm vụ: kiểm tra, giám sát phòng, chống dịch tại các bệnh 

viện, cơ sở y tế; thực hiện việc quản lý người nhập cảnh, bảo đảm linh hoạt, an 

toàn về y tế; tiếp tục mở rộng triển khai khám chữa bệnh từ xa; nâng cao năng lực 

cán bộ y tế, chú trọng y tế dự phòng; nâng cao năng lực xét nghiệm nhanh phù hợp 

với khả năng, xét nghiệm trên diện rộng, truy vết các trường hợp có nguy cơ mắc 

bệnh; bảo đảm đủ cơ số dự trữ các vật tư, trang thiết bị thiết yếu phòng, chống 

dịch tại các bệnh viện và trung tâm kiểm soát bệnh tật; tiếp tục lưu ý xử lý các 

dịch bệnh khác, không để dịch chồng dịch, nhất là các bệnh truyền nhiễm có nguy 

cơ cao...  

5. Các cơ quan, đơn vị, địa phương phải chuẩn bị các kịch bản ứng phó khi 

phát hiện ca mắc bệnh COVID-19 trong cộng đồng, trong đó có phương án thần 

tốc thực hiện việc khoanh vùng, truy vết khi xuất hiện trường hợp mắc COVID-19 

trên địa bàn.  

Từng cơ quan, đơn vị như bệnh viện, trường học, cơ sở sản xuất, các nơi thường 

xuyên có hoạt động tập trung đông người (siêu thị, chợ, bến xe…) phải có phương án 

phòng, chống dịch đáp ứng yêu cầu, tự trang bị các phương tiện, vật tư phòng, chống 

dịch cần thiết, thường xuyên tự chấm điểm, đánh giá mức độ an toàn của cơ quan, 

đơn vị, cơ sở. Các bệnh viện phải có phương án chặt chẽ, không để dịch bệnh lây lan. 

Mọi trường hợp có biểu hiện ho, sốt phải được kiểm tra kịp thời.  

6. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Bắc Kạn và các tổ chức chính trị 

- xã hội, đoàn thể quần chúng tích cực vận động hội viên, đoàn viên thực hiện nghiêm 

các biện pháp phòng, chống dịch, không chủ quan. Tiếp tục truyền thông mạnh mẽ 

nâng cao ý thức cảnh giác, tự bảo vệ trước nguy cơ dịch bệnh trong nhân dân.  

Với nội dung trên, các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp, địa phương triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận:                                                  
Gửi bản điện tử: 

- Như trên;  

- TT Thành ủy; HĐND TP; 

- CT, PCT UBND TP; 

- Thành viên BCĐ phòng, chống Covid-19 TP; 

- Cổng TTĐT thành phố; 

- LĐVP; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Huế 
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