
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ BẮC KẠN 
 

Số:          /UBND-VP 
V/v thực hiện các văn bản chỉ đạo về   

công tác phòng, chống dịch Covid-19 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

TP. Bắc Kạn, ngày        tháng 7 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 chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Y tế tại các văn bản: 

- Công điện số 914/CĐ-TTg ngày 06/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 để 

thực hiện mục tiêu kép; 

- Thông báo số 181/TB-VPCP ngày 09/7/2021 của Văn phòng Chính phủ về 

kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp trực tuyến với 

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh về công tác phòng, chống dịch COVID-19.  

- Công văn số 5389/BYT-MT ngày 07/7/2021 của Bộ Y tế về việc tiếp nhận 

đối với người từ Thành phố Hồ Chí Minh về địa phương; 

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương theo chức 

năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo 

của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Y tế tại các văn bản trên (gửi kèm 

bản điện tử); tiếp tục tăng cường công tác phối hợp, triển khai rà soát, kiểm soát 

chặt chẽ để phát hiện kịp thời người từ các địa bàn có dịch, nhất là từ các địa bàn 

đang có diễn biến phức tạp, lây lan nhanh về dịch bệnh Covid-19 trở về địa 

phương và thực hiện ngay các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp theo quy 

định, không để phát sinh và lây lan dịch Covid-19 trong cộng đồng.  

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

 
Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 
- Như trên (t/h); 
- TT Thành ủy; HĐND thành phố; 
- CT, các PCT UBND thành phố; 
- Lãnh đạo VP HĐND - UBND thành phố; 
- Cổng TTĐT thành phố (đưa tin); 
- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
 

Nguyễn Thị Huế 
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