
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN BẢO YÊN 

Số:         /UBND-VP 

V/v triển khai Chỉ thị số 10/CT-

UBND ngày 10/5/2021 của Chủ 

tịch UBND tỉnh về triển khai các 

biện pháp cấp bách phòng, chống 

dịch COVID-19  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bảo Yên, ngày      tháng 5 năm 2021 
 

Kính gửi:  
 

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- Các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy; 

- Các Ban Hội đồng nhân dân huyện;  

- Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp TW đóng 

trên địa bàn huyện; 

- UBND các các xã, thị trấn.  

 

Trước diễn biến khó lường của dịch COVID-19 trên phạm vi toàn cầu, số 

lượng người mắc, tử vong tăng nhanh chưa có dấu hiệu dừng lại. Ở nước ta, từ 

27/4/2021 đến sáng ngày 10/5/2021 đã ghi nhận 411 ca mắc ở 26 tỉnh thành phố 

liên quan tới nhiều ổ dịch. Tỉnh Lào Cai nói chung và huyện Bảo Yên nói riêng 

đang bước vào giai đoạn cao điểm có ý nghĩa quan trọng trong công tác phòng 

chống COVID-19. Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 10/5/2021 của Chủ 

tịch UBND tỉnh Lào Cai về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống 

dịch COVID-19. Để chủ động ngăn chặn, ứng phó với dịch bệnh trên địa bàn 

huyện, bảo vệ sức khỏe tính mạng của Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

huyện chỉ đạo như sau: 

1. Các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương thống nhất nhận 

thức và hành động, quán triệt sâu sắc tinh thần “chống dịch như chống giặc”, 

huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và mọi người dân, đề cao kỷ 

luật, kỷ cương, trách nhiệm của người đứng đầu. Tuyệt đối không được chủ 

quan, lơ là, mất cảnh giác, bảo vệ tốt nhất sức khỏe, tính mạng của Nhân dân là 

mục tiêu tối thượng, quyết tâm cao hơn nữa, nỗ lực cố gắng hơn nữa trong thực 

hiện các nhiệm vụ phòng chống dịch theo chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy, 

UBND tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện về phòng chống dịch COVID-19, huy 

động toàn dân, toàn quân, phát huy hiệu quả công tác phòng chống dịch theo 

phương trâm “bốn tại chỗ”. 

2. Tăng cường quán triệt, tuyên truyền sâu rộng, thông tin kịp thời về tình 

hình diễn biến dịch bệnh, các biện pháp phòng chống dịch bệnh phù hợp với 

thực tiễn địa phương, tăng cường tuyên truyền thông điệp 9K “Khẩu 

trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế - Kiểm 

soát biên giới - Khu cách ly an toàn - Không ra khỏi nhà khi không cần 

thiết - Không đăng tải thông tin sai sự thật” để các cấp, các ngành, cùng toàn 
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thể Nhân dân được biết và chủ động thực hiện; tuyệt đối không để xuất hiện tư 

tưởng, tâm lý, biểu hiện chủ quan, lơ là. 

Khuyến cáo người dân không ra khỏi nhà khi không cần thiết. Khi có việc 

cần thiết ra khỏi nhà phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch. 

Không tụ tập từ 20 người trở lên ngoài phạm vị công sở, trường học, bệnh viện, 

yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 1m giữa người với người. Thường 

xuyên thực hiện các biện pháp vệ sinh phòng dịch, tăng cường bổ sung dinh 

dưỡng, luyện tập thể thao để nâng cao sức đề kháng. Khuyến cáo người trên 60 

tuổi, người mắc bệnh nền như tiểu đường, tăng huyết áp, tim mạch… nên ở nhà 

toàn thời gian. 

Tăng cường tuyên truyền đến người dân hạn chế việc di chuyển đến các 

tỉnh, thành phố có dịch bệnh. Những người đi về từ các tỉnh, thành phố có 

dịch bệnh, thực hiện nghiêm việc khai báo y tế, tự theo dõi sức khỏe; trường 

hợp có liên hệ dịch tễ hoặc các biểu hiện nghi ngờ, cần phải cách ly tập trung 

và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định. 

3. Tiếp tục thực hiện các nguyên tắc phòng chống dịch: ngăn chặn, phát 

hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch và làm tốt công tác điều trị. Ngăn chặn kịp 

thời nguồn lây nhiễm từ bên ngoài. Tăng cường truy vết, lấy mẫu xét nghiệm tại 

các ổ dịch, nhóm người hoặc địa bàn có nguy cơ cao. Tổ chức tốt việc thực hiện 

cách ly, cải thiện điều kiện sinh hoạt, không để lây nhiễm chéo tại các cơ sở 

cách ly tập trung.   

4. Người đứng đầu các địa phương cơ quan, đơn vị, tổ chức, cơ sở chủ 

động bố trí cán bộ, nhân viên làm việc cho cơ quan, đơn vị một cách phù hợp 

bảo đảm an toàn cho cán bộ, nhân viên, khuyến khích làm việc trực tuyến; 

không tổ chức các cuộc họp, hội nghị, các sự kiện tập trung trên 20 người trong 

1 phòng, đảm bảo khoảng cách tối thiểu 2m khi tổ chức, tuy nhiên không để 

đình trệ công việc nhất là các công việc có thời hạn, thời hiệu theo quy định của 

pháp luật. 

5. Dừng các hoạt động có nguy cơ lây nhiễm dịch như sau: 

- Lễ hội, nghi lễ tôn giáo, tín ngưỡng, giải đấu thể thao, hoạt động có tập 

trung từ 20 người trở lên. 

- Tiệc cưới, hỏi, các hoạt động liên hoan, gặp mặt. 

- Các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu: Khu vui chơi, giải trí, cơ 

sở làm đẹp, cắt tóc, gội đầu, làm móng, karaoke, mát-xa, xông hơi, điểm cung 

cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, điểm cung cấp dịch vụ internet công 

cộng, phòng tập gym, Yoga, Bi-a… Nghiêm cấm các hoạt động kinh doanh trên 

vỉa hè. 

6. Đối với việc tổ chức lễ tang tại gia đình cần tổ chức gọn nhẹ và phải 

đảm bảo các quy định về phòng chống dịch như đeo khẩu trang, sát khuẩn, giữ 

khoảng cách an toàn. 
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Đối với nhà hàng ăn uống, quán cơm, ăn sáng, quán café, giải khát,…, các 

dịch vụ ăn uống trong chợ dân sinh không phục vụ tại chỗ, chỉ bán cho khách 

mang về.  

Các chợ được phép hoạt động nhưng phải thực hiện các biện pháp bảo 

đảm an toàn phòng, chống dịch như: trang bị phòng hộ cho nhân viên, lập chốt 

kiểm soát tại các lối ra, vào chợ, bố trí đầy đủ phương tiện, vật tư để rửa tay, sát 

khuẩn và bảo đảm giãn cách khi tiếp xúc, đặc biệt tất cả các đối tượng mua và 

bán đều phải đeo khẩu trang. 

Đối với các nhà máy, xí nghiệp, công trường giao thông, xây dựng, cơ sở 

sản xuất kinh doanh tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng phải 

đảm bảo kiểm soát tốt các biện pháp phòng chống dịch theo Quyết định số 

2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống 

COVID-19, chú trọng thực hiện các biện pháp: đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, sát 

khuẩn tay, đảm bảo khoảng cách ít nhất 01m giữa người với người; chia ca sản 

xuất, ca ăn, vệ sinh khử khuẩn môi trường hàng ngày sau mỗi ca sản xuất, ca ăn; 

đảm bảo công tác an toàn thực phẩm… Sẵn sàng phương án cách ly tập trung 

cho công nhân, người lao động tại doanh nghiệp trong trường hợp xuất hiện dịch 

trong doanh nghiệp 

Các dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp khuyến khích tiếp 

nhận thủ tục hành chính trực tuyến. Tạm dừng việc tiếp công dân tại trụ sở các 

cấp (bố trí lịch tiếp sang một thời gian thích hợp), đề nghị người dân gửi các ý 

kiến, kiến nghị, phản ánh, đơn thư khiếu nại, tố cáo … qua đường bưu điện. 

7.  Trung tâm Y tế 

- Tiếp tục duy trì chế độ báo động đỏ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, sẵn 

sàng cho mọi tình huống dịch bệnh; tăng cường chỉ đạo, thực hiện nghiêm các 

biện pháp phòng, chống dịch tại cơ sở y tế, bảo vệ tốt nhất cho đội ngũ cán bộ y 

tế. 

- Có phương án bảo đảm đủ vật tư, sinh phẩm, tập trung lấy mẫu xét 

nghiệm cho các trường hợp có nguy cơ cao mắc bệnh, nghi mắc bệnh trong cộng 

đồng và tại các cơ sở y tế để cách ly để xử lý kịp thời. 

- Trong trường hợp cần thiết, tham mưu cho UBND huyện quyết định 

thực hiện thiết lập vùng cách ly y tế (phong tỏa) đối với khu vực dân cư có ca 

nhiễm Covid-19 và các khu vực dân cư có liên quan. 

- Tham mưu cho UBND huyện, Ban Chỉ đạo huyện tăng cường chỉ đạo 

kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại các cơ 

quan, đơn vị trên địa bàn, nhất là tại các nơi thường xuyên có tập trung đông 

người như bến xe, cơ sở y tế, chợ, cơ sở sản xuất…, đặc biệt việc chấp hành 

thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 

10/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh.  

- Tăng cường truy vết, lấy mẫu xét nghiệm nhanh nhất các trường hợp F1, 

F2, phân loại tổ chức cách ly y tế tập trung ngay đối với các trường hợp F1 theo 

đúng quy định đảm bảo an toàn, không để lây lan dịch bệnh.  
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8. Bệnh viện đa khoa huyện 

- Tiếp tục duy trì chế độ báo động đỏ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, sẵn 

sàng cho mọi tình huống dịch bệnh; tăng cường chỉ đạo, thực hiện nghiêm các 

biện pháp phòng, chống dịch tại cơ sở y tế, bảo vệ tốt nhất cho đội ngũ cán bộ y 

tế. 

 - Tăng cường đào tạo, tập huấn trực tuyến cho nhân viên y tế để bất cứ khi 

nào và ở đâu có ca nhiễm đều biết cách xử lý phù hợp, kịp thời. 

- Xây dựng phương án/kịch bản chi tiết đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết 

bị, vật tư, thuốc, hóa chất, dịch truyền để sẵn sàng tiếp nhận, cách ly, theo dõi, 

điều trị; tiếp tục tăng cường công tác phân luồng, kiểm tra, giám sát người bệnh 

đến khám để kịp thời phát hiện các trường hợp nghi ngờ có biện pháp xử lý kịp 

thời không để dịch lây lan trong bệnh viện. 

- Tổ chức điều trị cho các bệnh nhân nhiễm Covid-19 (nếu có) bảo đảm 

đúng phác đồ, quy trình chuyên môn, tuyệt đối không để lây nhiễm chéo trong 

bệnh viện. 

9. Ban Chỉ huy Quân sự huyện rà soát các điều kiện của cơ sở cách ly tập 

trung huyện đảm bảo các điều kiện cách ly theo đúng quy định, tuyệt đối không 

để lây nhiễm chéo trong các cơ sở cách ly tập trung.  

10. Các hoạt động vận tải hành khách nội tỉnh, nội huyện được phép hoạt 

động, trong đó: Yêu cầu về vận chuyển hành khách: Không quá 50% số ghế trên 

xe và không quá 20 khách (đối với xe sức chứa > 40 chỗ) tại một thời điểm; 

Đảm bảo khoảng cách an toàn về phòng dịch giữa các hành khách trên xe; bắt 

buộc hành khách, lái xe thực hiện khai báo y tế; thực hiện quy trình phòng dịch 

trên xe ô tô đối với hành khách, phương tiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế; 

Đối với vận tải hành khách liên huyện, tỉnh: Căn cứ văn bản của Sở Giao 

thông vận tải, Phòng Kinh tế và Hạ tầng có trách nhiệm tham mưu phương án 

vận tải theo Chỉ thị số 02/CT-BGTVT ngày 07/5/2021 của Bộ GTVT về tăng 

cường các biện pháp cấp, bách phòng, chống dịch Covid-19 trong ngành Giao 

thông vận tải. 

Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng hướng dẫn cụ thể việc tổ chức thực hiện 

hoạt động vận tải hành khách công cộng trong phạm vi toàn huyện; thường 

xuyên giám sát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định. 

11. Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo căn cứ diễn biến dịch bệnh để chỉ 

đạo các hoạt động giáo dục hoạt và phù hợp. Chủ động xây dựng các phương án 

ôn và thi tốt nghiệp Trung học phổ thông trên địa bàn huyện phù hợp với tình 

hình dịch bệnh. 

12. Công an huyện 

- Chủ động xây dựng phương án, tăng cường nhân lực đảm bảo an ninh 

trật tự cho các khu vực phong tỏa (nếu có). 

- Chỉ đạo các đơn vị phối hợp với các ngành y tế tăng cường điều tra, truy 

vết thần tốc, xác minh nơi lưu trú, cư trú của các trường hợp liên quan đến ca 
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bệnh dương tính để tổ chức cách ly và lấy mẫu xét nghiệm; chỉ đạo cơ quan 

Công an các xã, thị trấn quản lý chặt chẽ công tác tạm trú, tạm vắng và cư trú 

trên địa bàn. 

- Vận động quần chúng Nhân dân phát hiện và tiến hành xử lý nghiêm các 

đối tượng đưa người nhập cảnh trái phép vào Lào Cai. 

- Tạm dừng việc thu nhận hồ sơ, khai thác thông tin làm thủ tục cấp thẻ 

căn cước công dân trên địa bàn huyện. 

13. Giao chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Chủ trì phối hợp với Trung tâm Y tế, Công an huyện thần tốc truy vết, 

xét nghiệm nhanh nhất các trường hợp F1, F2, ban hành Quyết định cách ly tại 

nhà đối với trường hợp F2 theo đúng quy định đảm bảo an toàn, không để lây 

lan dịch bệnh.  

- Tiếp tục duy trì hoạt động của các tổ công tác tự quản phòng chống dịch 

COVID-19 tại các thôn bản, tổ dân phố, phát huy vai trò của Bí thư chi bộ, 

Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban công tác mặt trận, các đoàn thể ở 

cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, giám sát chặt chẽ tại cộng đồng, 

nắm chắc tình hình từng nhà, từng người, tình hình người đi/đến địa bàn và lịch 

sử di chuyển để có biện pháp phòng chống dịch thích hợp, kịp thời. 

Tăng cường hoạt động kiểm tra việc chấp hành các quy định về phòng, 

chống dịch bệnh tại địa phương; đặc biệt việc chấp hành thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch theo Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 10/5/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh; xử lý nghiêm và công khai các trường hợp vi phạm (kể cả đối với 

cán bộ, công chức nhà nước). Nếu địa phương nào chủ quan, lơ là, thực hiện 

không nghiêm để xảy ra hậu quả thì Chủ tịch UBND địa phương đó hoàn toàn 

chịu trách nhiệm. 

Các biện pháp trên đây thực hiện từ 00h00’ ngày 11/5/2021 đến hết ngày 

21/5/2021. Tùy theo tình hình diễn biến thực tế của dịch bệnh và chỉ đạo của 

UBND tỉnh, UBND huyện sẽ có chỉ đạo điều chỉnh cho phù hợp. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc 

các quy định trên./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT. Huyện ủy; 

- TT. HĐND huyện; 

- Các thành viên BCĐ huyện; 

- Lãnh đạo Văn phòng; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, TH.     

CHỦ TỊCH 
 
 

 

 
 

 

 

 

Tô Ngọc Liễn 
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