
  ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN CHI LĂNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số: 08/CĐ-CT 

Khẩn 

 Chi Lăng, ngày 20  tháng 5 năm 2021 

CÔNG ĐIỆN 

Về việc thực hiện các giải pháp cấp bách về phòng, chống dịch COVID-19 

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN điện: 

  

   - Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện; 

   - UBMTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội huyện; 

   - UBND các xã, thị trấn. 

 

Thời gian qua cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành trên địa bàn huyện 

đã chủ động, tích cực vào cuộc kịp thời, thực hiện nhiều biện pháp phòng, chống 

dịch COVID-19 phù hợp, hiệu quả. Tuy nhiên, trước diễn biến dịch bệnh trong 

nước ngày càng phức tạp, xuất hiện tình huống xấu và khó lường có nguy cơ lây 

nhiễm ra nhiều địa phương khác trong cả nước, đặc biệt nhiều ngày liền tại các 

công ty, khu công nghiệp tại tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh đã ghi nhận rất nhiều ca 

bệnh, tính đến 15h00 ngày 19/5/2021 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã có 22 F0. 

Tính đến 6h00 ngày 20/5/2021 trên địa bàn huyện Chi Lăng đã ghi nhận 02 F0 

(01 F0 đã được cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Hữu Lũng và 01 F0 đã được 

cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Chi Lăng). 

Để thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, 

UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, nhằm ngăn chặn 

kịp thời, không để dịch lây lan ra diện rộng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, 

Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của huyện yêu cầu cấp ủy 

đảng, chính quyền các cấp, các phòng, ban, ngành, UBMTTQVN, các tổ chức 

chính trị - xã hội huyện, các cá nhân, hộ gia đình tập trung nghiêm túc thực hiện 

ngay một số nhiệm vụ sau: 

1. Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, phải lấy việc "bảo 

vệ an toàn tính mạng, sức khỏe của Nhân dân" là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu; 

tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ 

quan, đơn vị và địa bàn quản lý theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của 

huyện. Tăng cường cảnh giác với nguy cơ dịch bệnh, đề cao trách nhiệm người 

đứng đầu cơ quan, đơn vị và địa phương trong thực hiện quyết liệt, đồng bộ, 

hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch đã đề ra với phương châm “phòng 

ngừa tích cực, phát hiện sớm, cách ly nhanh, điều trị hiệu quả, xử lý dứt điểm, 

nhanh chóng ổn định tình hình”. Tiếp tục quán triệt quan điểm “Truy vết thần 

tốc, khoanh vùng nhanh, xét nghiệm rộng, phong tỏa hẹp” và thực hiện cách ly 

tập trung ngay với tất cả các trường hợp tiếp xúc gần (F1), khống chế mầm 

bệnh, không để lây lan rộng ra cộng đồng, hạn chế đến mức thấp nhất các tác 

động tiêu cực đến các hoạt động kinh tế - xã hội. 
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 Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể 

chính trị - xã hội, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách 

nhiệm trước Bí thư Huyện ủy và Chủ tịch UBND huyện về công tác phòng, 

chống dịch COVID-19 tại đơn vị, địa bàn quản lý. 

2. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ cấp bách về phòng, chống dịch Covid-

19, nhằm thực hiện "Mục tiêu kép" vừa phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo 

tuyệt đối an toàn tính mạng, sức khỏe của Nhân dân, vừa phát triển kinh tế - xã 

hội, đảm bảo an ninh, an toàn cho cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử đại 

biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 vào ngày 23/5/2021;  

- Các lực lượng chức năng, UBND các xã, thị trấn phối hợp kiểm tra, xử 

phạt nghiêm các tổ chức, cá nhân, địa phương có hành vi vi phạm trong công tác 

phòng, chống dịch Covid-19, nhất là việc không chấp hành chỉ đạo của UBND 

tỉnh, UBND huyện về việc tạm dừng một số hoạt động dịch vụ không thiết yếu. 

3. Đối với việc thực hiện cách ly 

UBND các xã, thị trấn khẩn trương tổ chức rà soát các trường hợp là công 

nhân các khu công nghiệp tại tỉnh Bắc Giang và tỉnh Bắc Ninh về địa bàn xong 

trước 11 giờ 30 phút ngày 20/5/2021. Phối hợp với Trung tâm Y tế huyện thực 

hiện xét nghiệm test nhanh COVID-19 cho 100% các trường hợp về địa bàn để 

quản lý theo quy định của Bộ Y tế. Đối với người đang làm việc tại các khu 

công nghiệp của tỉnh Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh: khi về địa bàn xã, thị trấn phải 

đưa vào ngay khu cách ly tập trung để thực hiện cách ly y tế 21 ngày và thực 

hiện xét nghiệm nhanh COVID-19 sau khi đến khu cách ly tập trung. 

 4. Trung tâm Y tế huyện 

- Khẩn trương, truy vết, khoanh vùng hẹp, xét nghiệm trên diện rộng đối 

với các trường hợp nghi nhiễm.  Bảo đảm mua sắm vật tư, thiết bị phòng dịch 

cần thiết, kịp thời; chủ động chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện, trang thiết 

bị, vật tư… cho phòng, chống dịch theo phương châm 4 tại chỗ.  

- Tiến hành xét nghiệm trên diện rộng đối với các trường hợp trở về từ các 

công ty, khu công nghiệp tại tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh. 

- Đối với các trường hợp F1 tại Thôn Trung Thịnh, thị trấn Chi Lăng, 

khẩn trương có phương án đưa vào khu cách ly tập trung y tế, xét nghiệm và test 

nhanh đối với những trường hợp F2 của ca bệnh F0. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành khảo sát địa 

hình để thực hiện thành lập Bệnh viện Dã chiến trong trường hợp dịch bùng phát. 

5. Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện 

Có trách nhiệm tham mưu, phân bổ ngân sách đảm bảo cho công tác phòng, 

chống dịch, trên cơ sở dự trù của các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ.  

6. Công an huyện phối hợp với các lực lượng chức năng, UBND các xã, 

thị trấn quản lý chăṭ che ̃địa bàn dân cư, chỉ đạo lực lượng công an các xã, thị 

trấn truy vết các công dân đi công ty trở về địa phương yêu cầu khai báo y tế và 
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cách ly 21 ngày tại Khu cách ly tập trung. Trường hợp không chấp hành thì xử 

phạt vi phạm hành chính, trường hợp để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng thì truy 

cứu trách nhiệm hình sự theo quy định. 

Chủ trì phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin huyện kiểm soát chặt 

chẽ các thông tin trên mạng xã hội, xác minh, xử lý nghiêm các trường hợp tung 

tin không đúng về tình hình dịch gây hoang mang trong Nhân dân và ảnh hưởng 

đến công tác phòng, chống dịch trên địa bàn huyện. Cử thành phần tham gia 

làm nhiệm vụ tại các Chốt kiểm dịch y tế liên ngành trên địa bàn huyện. 

7. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện 

Chủ động cập nhật diễn biến tình hình dịch bệnh trong nước, tăng cường 

truyền tải các nội dung, khuyến cáo của Bộ Y tế để nâng cao nhận thức, ý thức 

của người dân. Tăng cường thời lượng phát sóng trên hệ thống loa phát thanh 

huyện, xã, thị trấn, tập trung tuyên truyền lưu động tại TT Chi Lăng, TT Đồng 

Mỏ và các xã có chợ phiên. Khuyến cáo người dân có con, em đang làm việc tại 

các công ty, khu công nghiệp có dịch không trở về địa phương, nếu vi phạm có 

thể bị truy cứu trách nhiệm, xử lý hình sự theo quy định. 

8. Ban Chỉ huy quân sự huyện 

Chủ trì phối hợp với Trung tâm y tế, Văn phòng HĐND và UBND 

huyện, xã Quan Sơn lập chốt kiểm dịch trên Quốc lộ 279, đoạn tiếp giáp với 

xã Cấm Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Chỉ đạo lực lượng dân quân 

tự vệ tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn. Hỗ trợ 

ngành Y tế trong việc triển khai các khu cách ly y tế, bệnh viện dã chiến. Cử 

thành phần tham gia làm nhiệm vụ tại các Chốt kiểm dịch y tế liên ngành 

trên địa bàn huyện. 

9. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn  

- Thông báo ngay cho các gia đình có người thân (vợ, chồng, con, anh, 

chị, em…) đang làm công nhân ở các khu công nghiệp tại tỉnh Bắc Giang, tỉnh 

Bắc Ninh và các tỉnh đang có dịch chưa về địa bàn thì khuyến cáo không về tỉnh 

Lạng Sơn trong thời gian này để hạn chế dịch bệnh lây lan ra diện rộng.  

- Chủ động xây dựng các phương án chống dịch theo phương châm 4 tại 

chỗ, bảo đảm sẵn sàng đáp ứng mọi tình huống khi có ca bệnh. 

- Tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả “Mục tiêu kép” vừa phòng, chống 

dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe Nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội 

trong trạng thái bình thường mới. 

 - Chỉ đạo các Tổ tự quản phòng, chống dịch cộng đồng thực hiện khẩn 

trương đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người để nắm chắc các đối tượng từ nơi 

khác về địa phương, đặc biệt là các đối tượng đi từ vùng có dịch về để rà soát, 

sàng lọc, nắm bắt phát hiện sớm, xét nghiệm và đưa vào quản lý, cách ly, điều 

trị kịp thời. Hàng ngày phải giám sát chặt chẽ các đối tượng cách ly tại gia đình 

yêu cầu không được đi ra khỏi nhà. 
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       - Yêu cầu chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh. Kiên 

quyết xử lý nghiêm các trường hợp không khai báo, khai báo không đúng, 

không thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo 

quy định. 

10. Đối với UBND thị trấn Chi Lăng: Tiếp tục chỉ đạo truy vết các trường 

hợp F1, F2 tiếp xúc với F0, thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống chống 

tại 02 chốt chặn tại thôn Trung Thịnh, đảm bảo nhu yếu phẩm cho các hộ gia 

đình trong vùng phong tỏa. 

11. Đề nghị Ủy ban MTTQVN huyện, các tổ chức chính trị - xã hội huyện 

phối hợp với chính quyền cơ sở các cấp tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao 

nhận thức, cảnh giác với tình hình dịch Covid-19 và tự giác tuân thủ các biện pháp 

phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe của bản thân và cộng đồng. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch 

Covid-19 huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các 

xã, thị trấn nghiêm túc tổ chức, triển khai thực hiện Công điện này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Y tế; 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- CVP, PCVP HĐND và UBND huyện;  

- Lưu: VT, VP (PTT). 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Vi Nông Trường 
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