
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BẢO YÊN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /UBND-VP 

V/v tiếp tục thực hiện nghiêm các biện 
pháp phòng, chống dịch Covid-19 

Bảo Yên, ngày        tháng 9 năm 2021  

 
Kính gửi:   UBND các xã, thị trấn. 

 

Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, 

Hà Nội và các tỉnh phía Nam vẫn đang có những diễn biến hết sức phức tạp. Tại 
tỉnh Lào Cai nói chung và huyện Bảo Yên nói riêng tình hình dịch Covid-19 cơ bản 

được kiểm soát tốt, tuy nhiên trong kỳ nghỉ Lễ 2/9 dài ngày, nhu cầu đi lại của 
người dân tăng lên, vì vậy nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn huyện rất cao.  

Thực hiện Văn bản số 4201/UBND-VX ngày 01/9/2021 của UBND tỉnh Lào 
Cai về việc tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; 

Để tiếp tục thực hiện tốt việc kiểm soát không cho dịch bệnh xâm nhập và bùng 
phát trên địa bàn gây ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của người dân, Chủ 

tịch UBND huyện chỉ đạo như sau: 

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 quy 

định tại Công điện số 05/CĐ-UBND ngày 02/8/2021, Công điện số 06/CĐ-UBND 
ngày 05/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai và Văn bản số 1413/UBND-VP 

ngày 03/8/2021, Văn bản số 1434/UBND-VP ngày 05/8/2021 của UBND huyện 
Bảo Yên cho đến khi có thông báo mới. 

 2. Người đứng đầu cấp ủy và chính quyền địa phương chịu trách nhiệm về 

công tác lãnh đạo, chỉ đạo và các hoạt động phòng, chống dịch trên địa bàn; tăng 
cường và thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động phòng 
chống dịch; xử lý nghiêm theo pháp luật các trường hợp vi phạm. 

Tổ chức ứng trực 24/24h trong những ngày nghỉ Lễ đối với các lực lượng tham 

gia chống dịch để kịp thời phát hiện, xử lý các vấn đề phát sinh trước diễn biến dịch 
bệnh; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, làm dịch 

bệnh lây nhiễm, bùng phát. 

Căn cứ nội chỉ đạo, yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn triển khai, thực 

hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- TT. Huyện ủy, HĐND huyện; 
- Lãnh đạo UBND huyện; 
- Các thành viên BCĐ, TT Chỉ huy; 
- Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn; 
- Lãnh đạo Văn phòng; 
- Cổng TTĐT huyện; 
- Lưu: VT, TH. 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 
Tô Ngọc Liễn 
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