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  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

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

31/TB-VPCP ngày 25/02/2021 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 3 năm 2021 

 

Kính gửi:   

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức hội thành phố;   

- UBND các xã, phường. 
      

Thực hiện Công văn số 1076/UBND-VXNV ngày 01/3/2021 của UBND tỉnh 

Bắc Kạn về việc thực hiện Thông báo số 31/TB-VPCP ngày 25/02/2021 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, Ủy ban nhân dân 

thành phố yêu cầu các phòng, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức hội, 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 Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19, cụ thể như sau: 

1. Tiếp tục thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa phát 

triển kinh tế.  

a) Trung tâm Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và các 

địa phương chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố quyết định áp 

dụng các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với các mức nguy cơ đối với từng 

khu vực, địa điểm cụ thể trên địa bàn, bảo đảm không chủ quan, hạn chế đến mức 

thấp nhất các tác động tiêu cực đến hoạt động lưu thông hàng hóa, sản xuất kinh 

doanh và đời sống nhân dân.  

b) Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm yêu cầu 5K (trước hết là đeo khẩu trang, 

trong đó tăng cường sử dụng khẩu trang vải), không tụ tập đông người, thực hiện 

nghiêm các quy định về phòng, chống dịch tại công sở, cơ quan, nhà máy, xí 

nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ… 

c) Các cơ quan, đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản 

lý có biện pháp cụ thể thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, lưu thông hàng hóa 

bảo đảm an toàn phòng chống dịch và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.  

2. Ban CHQS thành phố, Công an thành phố, Trung tâm Y tế thành phố, Ủy 

ban nhân dân các xã, phường tiếp tục thực hiện nghiêm quy định cách ly tập trung, 

ngăn ngừa có hiệu quả việc lây nhiễm trong các cơ sở cách ly tập trung. 



 

 

3. Công an thành phố phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, phường và các 

đơn vị liên quan tiếp tục tăng cường chỉ đạo, quản lý, kiểm soát chặt chẽ, ngăn 

chặn và xử lý kịp thời hoạt động nhập cảnh trái phép. 

4. Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông, 

Trung tâm Y tế, cổng thông tin điện tử thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, 

phường tiếp tục thông tin, truyền thông về tình hình và các biện pháp phòng, chống 

dịch nhất là về thực hiện 5K, khuyến cáo chủ động khai báo y tế… trên tinh thần 

truyền thông vì lợi ích chung, đưa tin chính xác, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch 

và không gây tâm lý hoang mang, lo lắng trong nhân dân. 

Với nội dung trên, các phòng, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức hội, cơ quan, đơn 

vị, địa phương triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận:                                                  
Gửi bản điện tử: 

- Như trên;  

- TT Thành ủy, HĐND thành phố; 

- CT, PCT UBND thành phố; 

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

- Cổng TTĐT thành phố; 

- LĐVP. 

Gửi bản giấy: 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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