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Độc lập – Tự do –  Hạnh phúc 

Số: 1307/UBND-VP 
V/v triển khai các biện pháp  

phòng, chống dịch COVID-19 

 tr n  ịa b n hu ện 

 Văn Lãng, ngày 06 tháng 5 năm 2021 

   

 

Kính gửi:      

- Các cơ quan, ban, ng nh,  ơn vị lực lượng vũ 

trang tr n  ịa b n hu ện; 

- Ủ  ban Mặt trận Tổ quốc v  các  o n thể hu ện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Thông báo số 226/TB-UBND ng   06/5/2021 về kết luận của 

 ồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn tại cuộc họp về tăng cường các biện 

pháp phòng, chống dịch COVID-9. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn 

biển ng   c ng phức tạp nhằm kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh, ngăn ngừa không 

 ể dịch bệnh COVID-19 xuất hiện, lâ  lan trong cộng  ồng, UBND hu ện   u 

cầu các phòng, ban, ngành,  ơn vị và UBND các xã, thị trấn tăng cường thực 

hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 với các nhiệm vụ sau: 

1. Kích hoạt các biện pháp phòng, chống  ịch ở mức cao nhất, trước hết l  

thần tốc tru  vết, phân loại  ối tượng có li n quan  ến người nghi nhiễm 

COVID-19 v  tổ chức cách l    tế theo  úng quy  ịnh. Tổ chức lấ  mẫu xét 

nghiệm SARS-CoV-2 trên diện rộng  ể sớm phát hiện ca mắc bệnh, áp dụng 

nga  các biện pháp cần thiết, dập dịch kịp thời không  ể dịch lâ  lan ra cộng 

 ồng. 

2. Tăng cường tu  n tru ền về thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống 

dịch COVID-19, nhất l  thực hiện nghi m thông  iệp 6K theo chỉ  ạo của Bộ Y 

tế tại các cơ quan,  ơn vị, cơ sở tr n  ịa b n,  ặc biệt tại các cơ sở y tế, trường 

học, cơ sở sản xuất, chợ, bến xe, các  ịa  iểm công cộng tập trung  ông người, 

trên các phương tiện giao thông công cộng, khu du lịch, khách sạn...Tăng thời 

lượng tu  n tru ền về công tác phòng, chống dịch bằng xe lưu  ộng, hệ thống 

loa tru ền thanh tại các xã, thị trấn v  các hình thức phù hợp khác; chọn lọc 

những nội dung chính, trọng tâm, ngắn gọn, dễ hiểu  ể tu  n tru ền. 

3. Tạm dừng hoạt  ộng các quán h ng ăn, uống tr n vỉa hè từ 16 giờ 

06/5/2021 (Công văn số 1298/UBND-VP, ngày 06/5/2021 của UBND huyện). 

Tạm dừng hoạt  ộng một số dịch vụ sau: Quán bar, karaoke, massage, xông hơi, 

game, phòng g m, thể dục, thể thao tr n  ịa bàn hu ện kể từ 00 giờ ng   

07/5/2021 cho  ến khi có thông báo mới. Các hoạt  ộng dịch vụ khác  ược thực 



hiện nhưng phải bảo  ảm chấp h nh nghiêm các quy  ịnh về phòng, chống dịch 

COVID-19. 

4. Hạn chế các hoạt  ộng tập trung  ông người không cần thiết, nếu cần 

thiết phải tổ chức thì giảm số lượng người cho phù hợp, giãn cách và  ảm bảo 

các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19: các cuộc họp cần thiết có thể 

chu ển sang hình thức họp trực tu ến. 

5. Giao Trung Y tế hu ện li n hệ Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

tỉnh  ể nắm về số lượng người dân cư trú trên  ịa bản  ến khám bệnh,  iều trị 

tại Bệnh viện nhiệt  ới Trung ương; nắm bắt thông tin sớm, chính xác về trường 

hợp Nông Thị V.A  ể có biện pháp phòng, chống dịch kịp thời tr n  ịa bàn 

hu ện; nắm bắt về lịch trình di chu ển của trường hợp nghi mắc COVID-I9, liên 

quan  ến ca nghi mắc COVID-19 trên  ịa b n hu ện  ể các  ơn vị chức năng, 

UBND các xã, thị trấn tuyên tru ền trực tiếp  ến các thôn, khu phố và trên các 

phương tiện thông tin  ại chúng. 

Tăng cường kiểm tra, giám sát các biện pháp phòng, chống dịch tại  ơn 

vị, tại cộng  ồng, nhất l  các cơ sở cách l  tập trung; tăng cường mức  ộ cảnh 

báo, giám sát người bệnh và người nh  bệnh nhân  ến khám, tư vấn,  iều trị, 

không  ể lâ  nhiễm chéo. Rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ chống 

dịch, bảo  ảm cơ số dự trữ  ể chủ  ộng  áp ứng nhanh, kịp thời các tình huống 

dịch bệnh. 

6. Phòng Giáo dục v  Đ o tạo hu ện: Căn cứ văn bản chỉ  ạo của Sở Giáo 

dục v  Đào tạo, báo cáo Chủ tịch UBND hu ện xem xét tình hình cụ thể ở từng 

 ịa bàn xã, thị trấn  ể qu ết  ịnh việc nghỉ học cục bộ từng trường, từng lớp ở 

những nơi có nguy cơ dịch bệnh cao. 

7. Công an hu ện, UBND các xã, thị trấn thực hiện chế  ộ báo cáo tình 

hình phòng, chống dịch với Chủ tịch UBND hu ện trước 10 giờ 00 h ng ng   

(qua Trung tâm Y tế hu ện, Văn phòng HĐND v  UBND hu ện); các thành 

viên Ban Chỉ  ạo phòng, chống  ịch COVID-19 chủ  ộng theo dõi, kiểm tra, 

hướng dẫn các xã, thị trấn  ược giao phụ trách, báo cáo Chủ tịch UBND hu ện 

khi có tình huồng phát sinh. Giao Trung tâm Y tế hu ện tổng hợp, báo cáo Sở Y 

tế, UBND hu ện hằng ng   về tình hình phòng, chống dịch COVID-19. 

8. UBND các xã, thị trấn: Xem xét tình hình v  diễn biến cụ thể tr n  ịa 

bàn quản lý báo cáo Chủ tịch UBND hu ện  ể báo cáo UBND tỉnh qu ết  ịnh 

việc phong tỏa từng vùng, khu vực nhằm hạn chế khá năng lâ  lan ra cộng  ồng. 

Tăng cường kiểm tra, thực hiện nghi m các biện pháp phòng, chống dịch trên 

 ịa bàn. Tổ chức hoạt  ộng trở lại các Tổ tu ên tru ền công tác phòng, chống 

dịch COVID-19 tại các xã, thị trấn. 

UBND các xã, thị trấn phối hợp, xử lý nghi m các trường hợp vi phạm về 

phòng, chống dịch bệnh như: Không  eo khẩu trang,  ưa thông tin không  úng 

sự thật, găm hàng, tăng giá... thông báo các trường hợp bị xử lý vi phạm tr n các 

phương tiện thông tin  ại chúng  ể răn  e, cảnh báo. 



UBND hu ện   u cầu các cơ quan,  ơn vị nghiêm túc thực hiện các nội 

dung trên./. 

Nơi nhận: 
- Như tr n; 

- UBND tỉnh; ( B/c) 

- Sở Y tế; ( B/c) 

- Công an tỉnh, Bộ chỉ hu  BĐBP tỉnh, 

Bộ chỉ hu  QS tỉnh; (B/c) 

- TT. Hu ện ủ ; ( B/c) 

- TT. HĐND hu ện; ( B/c) 

- CT, PCT UBND hu ện; 

- CPVP; 

- Lưu: VT. 

 CHỦ TỊCH 
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