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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ BẮC KẠN 

Số:            /UBND-VP 
V/v thực hiện Thông báo số 194/TB-

UBND và Thông báo số 199/TB-

UBND của UBND tỉnh về phòng 

chống dịch Covid-19 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

TP. Bắc Kạn, ngày          tháng 5 năm 2021 

                        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 Thông báo số 194/TB-UBND ngày 10/5/2021 của UBND tỉnh 

Bắc Kạn về kết luận của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh về công tác phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh; Thông báo số 199/TB-UBND ngày 

10/5/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc thực hiện Thông báo kết luận của Chủ 

tịch UBND tỉnh Nguyễn Long Hải tại cuộc họp giao ban lãnh đạo UBND tỉnh ngày 

10/5/2021 về phòng chống dịch Covid-19; UBND thành phố yêu cầu, cơ quan, đơn 

vị, địa phương tiếp tục chỉ đạo quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch theo 

hướng dẫn nhằm chủ động tấn công để ngăn chặn sớm, ngăn chặn từ xa, ngăn chặn 

triệt để nguồn lây bệnh vào địa bàn, trong đó tập trung ngay một số nội dung sau: 

 

 1. Khắc phục ngay các tồn tại, hạn chế, chủ quan, lơ là, chậm triển khai 

thực hiện nhiệm vụ, đồng thời cũng không hoang mang, lo lắng thái quá. 

 2. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức để các cơ quan, 

tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm các yêu cầu phòng chống dịch đã triển khai, 

nhất là vận động người dân phải đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, sát khuẩn tay, 

không tụ tập đông người; vận động người cách ly tập trung yên tâm thực hiện cách 

ly, chấp hành tốt yêu cầu trong khu cách ly nhằm bảo vệ sức khỏe cho bản thân và 

cho cộng đồng; giám sát chặt chẽ cách ly tại nhà, nơi cư trú.  

Tuyên truyền người dân không ra ngoài địa bàn tỉnh nếu không thật sự cần 

thiết, đồng thời vận động người thân đang lao động, công tác ở các địa phương 

đang có dịch không trở về địa bàn tỉnh trong thời gian này, chấp hành nghiêm các 

yêu cầu phòng chống dịch tại nơi đang cư trú.  

Tiếp tục thực hiện khai báo y tế triệt để, truy vết thần tốc các trường hợp tiếp 

xúc với nguồn lây bệnh để có biện pháp xử lý kịp thời, lấy mẫu xét nghiệm theo 

hướng dẫn.  

3. Trung tâm Y tế thành phố, Công an thành phố, Ban Chỉ huy quân sự thành 

phố, Văn phòng HĐND – UBND thành phố 

Quản lý chặt chẽ hoạt động tại các khu cách ly tập trung của địa phương; 

chủ động kinh phí đảm bảo ăn, uống, sinh hoạt cho người cách ly, không để xảy ra 
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tình trạng người cách ly không được ăn, uống, sinh hoạt khi chưa có tiền nộp theo 

quy định; trường hợp nào khó khăn (mà không thuộc đối tượng được hỗ trợ theo 

quy định của Chính phủ) thì rà soát, chủ động giải quyết theo thẩm quyền hoặc 

tổng hợp danh sách báo cáo UBND thành phố xem xét, giải quyết. 

4. Các cơ quan, đơn vị, địa phương (UBND các xã, phường): Thông báo tạm 

dừng hoạt động kinh doanh Karaoke; không tập trung đông người ngoài các công 

sở, nhà máy, bệnh viện, trường học…; hạn chế các hoạt động đông người như: 

đám cưới, hoạt động thể thao đông người, kinh doanh ăn uống tập trung (khuyến 

khích bán hàng mang về nhà), các cửa hàng ăn uống có biện pháp phòng chống 

dịch phù hợp, đảm bảo khoảng cách…  

5. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố, Trung tâm GDNN-GDTX thành 

phố: Cho học sinh bậc mầm non nghỉ học kể từ ngày 11/5/2021; các bậc học phổ 

thông cho học sinh nghỉ học ngay sau khi hoàn thành chương trình năm học, kiểm 

tra cuối năm và chậm nhất trong ngày 12/5 nghỉ học trên phạm vi toàn tỉnh; riêng 

đối với học sinh lớp 12, có phương án ôn tập và chuẩn bị, tổ chức thi tốt nghiệp 

đảm bảo an toàn phòng chống dịch. 

6. Trung tâm Y tế thành phố triển khai rà soát các vật tư, hóa chất, sinh 

phẩm đảm bảo sẵn sàng cho các tình huống phòng chống dịch, tăng cường năng 

lực xét nghiệm và sẵn sàng thực hiện xét nghiệm trên diện rộng; trang bị quần áo 

bảo hộ phòng dịch cho lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch y tế liên 

ngành. 

Tham mưu, triển khai việc lắp đặt camera tại các địa điểm cách ly theo chỉ 

đạo của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin 

và Truyền thông về kỹ thuật, cấu hình lắp đặt; chủ động lập dự toán kinh phí, tổ 

chức thực hiện theo đúng quy định. 

7. Về việc cách ly tập trung 

Trên cơ sở các hướng dẫn của Bộ Y tế, Sở Y tế, Trung tâm Y tế thành phố 

hướng dẫn quy trình tổ chức, quản lý hoạt động tại các khu cách ly tập trung đảm 

bảo chặt chẽ, an toàn, đúng quy định.  Rà soát các cơ sở cách ly, chủ động chuẩn bị 

phương án mở rộng khu cách ly để sẵn sàng cách ly với số lượng lớn. 

8. Công an thành phố, Ban CHQS thành phố chỉ đạo lực lượng của ngành hỗ 

trợ các địa phương, nhất là tổ phòng chống dịch cộng đồng tổ chức tuyên truyền, 

vận động phòng chống dịch, truy vết nguồn lây, giám sát người cách ly tại nơi cư 

trú và sẵn sàng phương án phong tỏa, giãn cách xã hội khi có yêu cầu. 

9. Về công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND 

các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026: Phải chuẩn bị chu đáo các điều kiện cần thiết và tổ 
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chức cuộc bầu cử trên địa bàn đảm bảo an toàn (bố trí người hướng dẫn, giám sát 

về khoảng cách, đeo khẩu trang, sát khuẩn...); khi tổ chức tiếp xúc cử tri không 

mời các trường hợp là F2, F3, F4 đang trong thời gian theo dõi y tế tham dự tiếp 

xúc cử tri. 

Với nội dung trên, yêu cầu các đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện./. 

Nơi nhận:                                                  
Gửi bản giấy: 
- Ban chỉ huy quân sự thành phố; 
Gửi bản điện tử: 
- Như trên (t/hiện);  
- TT Thành ủy, HĐND thành phố; 
- LĐ UBND thành phố; 
- Ủy ban MTTQ thành phố; 
- Trung tâm VHTT&TT (đưa tin); 
- Cổng TTĐT thành phố (đ/tải); 
- LĐ Văn phòng; 
- Lưu: VT, TH. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Huế 
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