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Bảo Lâm, ngày         tháng 01 năm 2021 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn. 

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid - 19 tại huyện Bảo Lâm diễn ra ngày 

càng phức tạp, khó lường. Từ ngày 05/11/2021 đến ngày 01/01/2022, theo kết 

quả xét nghiệm RT-PCR của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, huyện Bảo Lâm 

có 90 trường hợp dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Trong đó, có 86 trường 

hợp F0 đã điều trị khỏi bệnh đủ điều kiện ra viện và tiếp tục theo dõi sức khỏe 

tại nhà theo quy định; 01 trường hợp tử vong (tại xóm Nà Luông, xã Vĩnh 

Quang); còn 03 trường hợp F0 tiếp tục được theo dõi điều trị. Trong ngày 

02/01/2022, có 02 trường hợp dương tính với vi rút SARS-CoV-2 tại thị trấn Pác 

Miầu, huyện Bảo Lâm. Theo lịch trình di chuyển, 02 trường hợp F0 trên đi 

nhiều địa điểm trên địa bàn huyện như: chợ Bản Luầy (xã Thạch Lâm), chợ Thái 

Sơn, chợ Bản Bó (xã Thái Học), chợ thị trấn Pác Miầu,…; hiện nay chưa truy 

vết được hết các trường hợp liên quan đến F0. Trong tình hình cấp bách như 

hiện nay, để làm tốt công tác phòng chống, tránh lây lan dịch bệnh Covid - 19, 

bảo vệ sức khoẻ nhân dân, Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo như sau: 

Yêu cầu UBND các xã, thị trấn thông báo tạm dừng các hoạt động kinh 

doanh, buôn bán, trao đổi hàng hoá tại các chợ phiên trên địa bàn, bao gồm cả 

chợ Trung tâm huyện. Thời gian bắt đầu từ ngày 03/01/2022 đến khi có chỉ đạo 

mới của Chủ tịch UBND huyện. 

Riêng các hộ kinh doanh, các gian hàng, ki ốt tại nhà, được phép duy trì 

bán hàng phục vụ nhân dân, song phải chấp hành các quy định của Bộ Y tế về 

triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh. 

Căn cứ ý kiến chỉ đạo trên, UBND các xã, thị trấn khẩn trương, nghiêm 

túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh 

- Sở Y tế tỉnh 

- BCĐ phòng chống dịch Covid-19 tỉnh       (b/c); 

- Bí thư Huyện uỷ 

- TT HĐND huyện 

- BCĐ, TTCH phòng chống dịch Covid-19 huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 
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