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   Kính gửi: - Các phòng, ban, ngành thành phố; 

- Ủy ban MTTQ và các hội, đoàn thể thành phố; 

- UBND các xã, phường.  

 

Thực hiện Văn bản số 5271/UBND-VXNV ngày 13/8/2021 của UBND tỉnh 

Bắc Kạn về việc thực hiện Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 06/8/2021 của Chính 

phủ về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để thực hiện 

Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội khóa XV và Văn bản 

số 5279/UBND-VXNV ngày 13/8/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc thực hiện 

Công văn số 6565/BYT-MT ngày 12/8/2021 của Bộ Y tế về việc phòng, chống 

dịch COVID-19 tại cơ sở lao động sản xuất kinh doanh, Ủy ban nhân dân thành 

phố có ý kiến chỉ đạo như sau:  

1. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ 

được giao có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các 

nhiệm vụ, giải pháp trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo Nghị quyết 

số 86/NQ-CP ngày 06/8/2021 của Chính phủ đảm bảo đúng thẩm quyền, phù 

hợp với tình hình thực tế công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn thành 

phố. Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết trên địa bàn, tăng cường trách 

nhiệm của người đứng đầu; bảo đảm phòng ngừa, ngăn chặn, nghiêm cấm tình 

trạng tham nhũng, tiêu cực, hạn chế tối đa lãng phí trong phòng, chống dịch; kịp 

thời động viên, khen thưởng trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch 

bệnh đạt hiệu quả cao và các cá nhân, tập thể có thành tích trong phòng, chống 

dịch bệnh; tuyên truyền, hướng dẫn, vận động người dân thực hiện các quy định, 

xử lý nghiêm các trường hợp không tuân thủ. Căn cứ các hướng dẫn của Ban 

Chỉ đạo phòng chống dịch Covid - 19 tỉnh, Sở Y tế, Ủy ban nhân dân các xã, 

phường và các đơn vị liên quan thống nhất kế hoạch và phương án phòng, chống 

dịch của các đơn vị trên địa bàn đảm bảo vừa an toàn phòng, chống dịch vừa sản 

xuất kinh doanh và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị.  

2. Trung tâm Y tế, phòng Tài chính - Kế hoạch, phòng Kinh tế, phòng Lao 

động - Thương binh và Xã hội, phòng Văn hóa - Thông tin, Công an thành phố, 

Ban CHQS thành phố và các đơn vị liên quan nắm chắc tình hình, chủ động phối 

hợp tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức thực hiện các nội dung 

cụ thể tại Nghị quyết trên và quyết định các biện pháp, giải pháp cấp bách 



phòng, chống dịch bệnh theo đúng thẩm quyền, phù hợp với tình hình thực tiễn 

của thành phố; trường hợp cần thiết, tham mưu xin ý kiến Thành ủy, đề xuất 

Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố quyết định các vấn đề thuộc thẩm 

quyền của Hội đồng nhân dân và báo cáo Hội đồng nhân dân tại kỳ họp gần 

nhất. Trường hợp phát sinh vướng mắc hoặc vượt thẩm quyền, tham mưu kịp 

thời báo cáo UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid - 19 tỉnh, các cơ 

quan có thẩm quyền theo quy định. 

3. Giao Trung tâm Y tế thành phố 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tham mưu cho Ủy ban 

nhân dân thành phố rà soát, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết trên và các quy 

định có liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn thành phố, kịp 

thời xử lý vướng mắc phát sinh theo thẩm quyền, kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc 

ban hành mới các quy định để gửi Sở Y tế tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. 

- Hướng dẫn các đơn vị thực hiện xét nghiệm sàng lọc và định kỳ đối với 

người lao động theo hướng dẫn tại Quyết định 2787/QĐ-BYT ngày 05/6/2021 

của Bộ Y tế, cụ thể: xét nghiệm sàng lọc hằng tuần ít nhất cho 20% người lao 

động bằng phương pháp RT-PCR mẫu gộp hoặc test kháng nguyên nhanh khi 

đơn vị chưa có ca mắc COVID-19; xét nghiệm ít nhất 50% người lao động khi 

có ca mắc COVID-19. 

(Gửi kèm theo văn bản này Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 06/8/2021 của 

Chính phủ và Công văn số 6565/BYT-MT ngày 12/8/2021 của Bộ Y tế). 

 Với nội dung trên, Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị các cơ quan, đơn 

vị triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- Như trên (t/h); 

- CT, các PCT UBND thành phố; 

- CVP; 

- Lưu: VT.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
Nguyễn Thị Huế 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 

Danh mục một số văn bản phòng chống dịch COVID-19 tại cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp. 

(Kèm theo Công văn số:       /CV-BCĐ ngày      tháng 6 năm 2021 của BCĐ PCD COVID-19 tỉnh Bắc Kạn về việc tăng cường hơn 

nữa công tác phòng chống dịch COVID-19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp) . 

 

TT Số, ký hiệu Đơn vị ban hành Nội dung Ngày ban hành 

1 
2194/QĐ-

BCĐQG 

Ban Chỉ đạo Quốc gia 

Phòng chống COVID-19 

Quyết định ban hành “Hướng dẫn phòng chống và đánh giá nguy 

cơ lây nhiễm COVI-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao 

động” 

27/5/2020 

2 
2682/UBND-

VXNV 

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc 

Kạn 

Tăng cường phòng chống dịch COVID-19 tại các cơ sở sản xuất 

kinh doanh, khu công nghiệp. 

(Triển khai Công văn số 3836/CV-BCĐ ngày 10/5/2021 kèm theo) 

12/5/2021 

3 278/KH-BCĐ 
Ban Chỉ đạo Phòng chống 

COVID-19 tỉnh Bắc Kạn 

Kế hoạch phòng chống dịch COVID-19 tại các cơ sở sản xuất kinh 

doanh, khu công nghiệp của tỉnh và phòng chống lây nhiễm dịch 

COVID-19 từ các khu công nghiệp ngoài tỉnh vào địa bàn tỉnh Bắc 

Kạn. 

19/5/2021 

4 
3054/UBND-

VXNV 

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc 

Kạn 

Tăng cường phòng chống dịch COVID-19, nhất là tại khu công 

nghiệp, nhà máy, cơ sở sản xuất. 
26/5/2021 

5 2787/QĐ-BYT Bộ Y tế 

Quyết định về việc ban hành “Hướng dẫn các phương án phòng 

chống dịch khi có trường hợp mắc COVID-19 tại cơ sở sản xuất, kinh 

doanh, khu công nghiệp” 

05/6/2021 
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