
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BẢO YÊN 

Số:          /UBND-VP 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     Bảo Yên, ngày       tháng 6 năm 2021 

V/v đẩy nhanh các biện pháp 

phòng chống dịch bệnh Covid-

19 trên địa bàn huyện 

 

 

Kính gửi:  

- Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện; 

- Ủy ban MTTQVN và các đoàn thể huyện; 

- Các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy; 

- Các cơ quan, đơn vị: Ban Chỉ huy Quân sự huyện, 

Công an huyện, Bệnh viện Đa khoa huyện, Trung 

tâm Y tế huyện; 

- Các cơ quan chuyên môn, ĐVSN thuộc huyện; 

- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.  

 

Theo thông tin từ Sở Y tế tỉnh Lào Cai trên địa bàn huyện Bảo Yên xuất 

hiện 01 ca nghi nhiễm Covid-19 là bệnh nhân Bùi Thị Hiền, 86 tuổi, thường trú 

tại thôn Việt Hải, xã Việt Tiến, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai nhập viện tại Bệnh 

viện Đa khoa huyện Bảo Yên lúc 23 giờ 45 phút ngày 18/6/2021, lúc nhập viện 

có biểu hiện co giật, khó thở, xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính lần 1, lần 2 

dương tính yếu. 

Mặc dù ca bệnh Bùi Thị Hiền đang nghi nhiễm SARS-CoV-2, tuy nhiên 

để đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch, không để dịch bệnh lan ra cộng 

đồng, bảo vệ tốt nhất sức khỏe, tính mạng cho nhân dân đặc biệt nếu xuất hiện 

ca dương tính SARS-CoV-2. Chủ tịch UBND huyện Bảo Yên chỉ đạo như sau: 

I. Các công việc triển khai ngay: 

1. Bệnh viện đa khoa huyện Bảo Yên: 

- Phối hợp Công an huyện tổ chức kiểm soát toàn bộ bệnh nhân, người 

nhà bệnh nhân, người ra vào bệnh viện đảm bảo theo quy định về phòng chống 

dịch bệnh Covid-19. Riêng đối với khoa Cấp cứu thực hiện kiểm soát chặt chẽ 

không cho người ra vào. 

- Phối hợp với Công an huyện tổ chức truy vết toàn bộ các trường hợp 

tiếp xúc với ca nghi nhiễm, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho 

toàn bộ cán bộ, nhân viên tiếp xúc với ca nghi nhiễm, báo cáo kết quả sớm nhất 

về Ban Chỉ đạo của huyện để kịp thời chỉ đạo. 

- Sắp xếp, bố trí 01 khu vực ngoài khoa Cấp cứu để đảm bảo công tác 

cấp cứu khi có bệnh nhân cần cấp cứu. 
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2. UBND xã Việt Tiến: 

- Chỉ đạo lực lượng Công an xã, Trạm Y tế xã phối hợp với Công an 

huyện, Trung tâm Y tế huyện tổ chức kiểm soát chặt chẽ nơi ca nghi nhiễm ở, 

điều tra truy vết và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với các trường hợp 

tiếp xúc với ca nghi nhiễm, báo cáo kết quả sớm nhất về Ban Chỉ đạo của huyện 

để kịp thời chỉ đạo. 

- Tăng cường lực lượng trực kiểm soát các khu vực giáp ranh với huyện 

Lục Yên (Yên Bái). 

3. Công an huyện huy động lực lượng phối hợp với Trung tâm Y tế, 

Bệnh viện Đa khoa, UBND xã Việt Tiến thành lập 02 tổ công tác tăng cường 

điều tra, truy vết thần tốc, xác minh nơi lưu trú, cư trú, lịch trình của tất cả các 

trường hợp liên quan đến ca nghi nhiễm tại Bệnh viện Đa khoa huyện và thôn 

Việt Hải, xã Việt Tiến. 

4. Giao Ban Chỉ huy Quân sự huyện chủ trì, chuẩn bị đầy đủ các điều 

kiện cần thiết tại khu cách ly tập trung tại xã Yên Sơn để thực hiện việc cách ly 

đối với các trường hợp F1, F2, F3 liên quan đến ca bệnh nghi nhiễm, đồng thời 

có phải biện pháp để tránh lây chéo trong khu vực cách ly. 

5. UBND thị trấn Phố Ràng chỉ đạo lực lượng Công an thị trấn, Trạm 

Y tế thị trấn phối hợp với Công an huyện, Trung tâm Y tế huyện tổ chức kiểm 

soát chặt chẽ tại Bệnh viện đa khoa huyện và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-

2 đối với các trường hợp tiếp xúc với ca nghi nhiễm. 

6. Đối với UBND các xã còn lại tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, 

mất cảnh giác bảo vệ tốt nhất sức khỏe, tính mạng cho 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 bệnh Covid-19. Huy động toàn 

dân toàn quân phát huy hiệu quả phòng chống dịch theo phương châm 4 tại chỗ. 

7. Đối với lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát (xã Nghĩa 

Đô, Điện Quan, Phúc Khánh) tăng cường việc kiểm tra, kiểm soát việc người 

và phương tiện ra vào trên địa bàn huyện. 

8. Giao Đội Quản lý thị trường số 4 phối hợp với các cơ quan, đơn vị, 

địa phương liên quan tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, không 

để xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng với vật tư y tế, nhu yếu phẩm cần thiết… 

kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 

9. Do đây là trường hợp nghi nhiễm, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa 

phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền để người dân có nhận thức đúng 

đắn, không hoang mang, dao động, đồng thời không chủ quan, lơ là, mất cảnh 

giác, chủ động bảo vệ sức khoẻ của bản thân và cộng đồng. Đồng thời, tăng 

cường công tác tuyên truyền, vận động để nhân dân không đăng tải thông tin 

chưa chính thức trên các trang mạng xã hội (zalo, facebook…), không cần thiết 

phải mua, tích trữ nhu yếu phẩm (như gạo, mỳ tôm…). 
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II. Trong trường hợp nếu ca nghi nhiễm có kết quả dương tính với 

SARS-CoV-2. 

1. Bệnh viện đa khoa huyện Bảo Yên thực hiện nghiêm theo Chỉ thị số 

16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên phạm vi toàn Bệnh 

viện Đa khoa huyện. 

2. UBND xã Việt Tiến thực hiện nghiêm theo Chỉ thị số 16/CT-TTg 

ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ đối với thôn Việt Hải và thực hiện 

nghiêm theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

đối với các thôn bản còn lại trên địa bàn xã. 

3. Công an huyện tổ chức lập các chốt kiểm soát tại cổng chính, cổng 

phụ Bệnh viện Đa khoa huyện; các tuyến đường ra vào thôn Việt Hải, xã Việt 

Tiến đảm bảo thực hiện nghiêm Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ. 

4. UBND thị trấn Phố Ràng thực hiện nghiêm theo thực hiện nghiêm 

theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa 

bàn toàn thị trấn. 

5. Đối với UBND các xã còn lại chỉ đạo lực lượng Công an xã, Trạm Y 

tế xã phối hợp với Công an huyện, Trung tâm Y tế huyện tổ chức truy vết và 

lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với các trường hợp tiếp xúc với ca nghi 

nhiễm, báo cáo kết quả sớm nhất về Ban Chỉ đạo của huyện để kịp thời chỉ đạo. 

6. Các cơ quan, đơn vị, thành viên Ban Chỉ đạo huyện thực hiện 

nghiêm các nhiệm vụ được giao tại Phương án số 03/PA-BCĐ ngày 26/02/2021 

của Ban Chỉ đạo phòng huyện về phương án đáp ứng các cấp độ dịch bệnh 

Covid-19 trong tình hình mới. 

Căn cứ vào nội dung văn bản, yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị địa 

phương nghiêm túc triển khai, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (B/c); 

- Sở Y tế (B/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lãnh đạo Văn phòng; 

- Lưu: VT, TH. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Tô Ngọc Liễn 
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