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Số: 775 /UBND-VHTT 
Về việc thực hiện kết luận của 

Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông 

báo số 245/TB-UBND 

ngày 11/5/2021 

Chi Lăng, ngày 12  tháng 5 năm 2021 

  

Kính gửi:      

- Các phòng, ban, ngành, đơn vị huyện; 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Thông báo số 245/TB-UBND ngày 11/5/2021 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về kết luận của Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh tại 

cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Lạng Sơn. 

Trên địa bàn huyện Chi Lăng tính đến ngày 12/5/2021 phát hiện 10 ca F1, 

151 ca F2, 432 ca F3 và đang thực hiện cách ly tại cơ sở y tế, tại nhà theo quy 

định (thị trấn Đồng Mỏ, thị trấn Chi Lăng, xã Vân Thủy, Bằng Hữu, Vân An, 

Hòa Bình, Bằng Mạc, Vạn Linh, Y Tịch, Thượng Cường, Công an huyện), chưa 

phát hiện ca bệnh F0. Tuy nhiên Chi Lăng là huyện có tuyến đường Quốc lộ 1A, 

đường Cao tốc và đường sắt đi qua và tiếp giáp với huyện Hữu Lũng, nơi đã có 

ca nhiễm Covid-19, chính vì vậy có nguy cơ lẫy nhiễm dịch bệnh COVID-19 

cao trong cộng đồng. Để kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh, ngăn ngừa không để 

dịch bệnh COVID-19 lây lan trong cộng đồng trên địa bàn, UBND huyện Chi 

Lăng yêu cầu các phòng, ban, ngành, đơn vị, UBND các xã, thị trấn; đề nghị Ủy 

ban MTTQ và các đoàn thể huyện theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn 

trương tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt các nhiêṃ vu ̣trọng tâm sau: 

1. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-

19; phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp, huy động cả hệ 

thống chính trị tham gia phòng, chống dịch COVID-19. Đồng thời, thống nhất 

quan điểm chỉ đạo của Trung ương, của UBND tỉnh là vừa phòng, chống dịch 

vừa phát triển kinh tế - xã hội để bảo đảm thực hiện đươc̣ “Mục tiêu kép”. 

- Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 cho cuộc bầu cử 

đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Xây dựng phương án phù hợp để thực hiện công tác bầu cử trong điều kiện phát 

sinh dịch bêṇh trên địa bàn; chuẩn bị các hòm phiếu phụ, huy động lực lượng 

thưc̣ hiêṇ công tác bầu cử taị các khu vực người dân đang phải cách ly để cử tri 

đươc̣ bầu cử, bảo đảm quyền công dân và thưc̣ hiêṇ công khai, minh bạch, đúng 

quy định của pháp luật. 

- Các đơn vị chức năng, UBND các xã, thị trấn rà soát kỹ các nguồn có nguy 

cơ lây nhiễm dịch bệnh ở những người về từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương 
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cơ sở 2 Đông Anh, Bệnh viện K cơ sở Tân Triều, tỉnh Bắc Ninh,… để quản lý, 

giám sát chặt chẽ, áp dụng các biện pháp cách ly theo quy định; xử lý nghiêm các 

trường hợp vi phạm các quy định về phòng, chống dịch bệnh như: không đeo khẩu 

trang, đưa thông tin không đúng sự thật, trốn tránh không khai báo y tế hoặc khai 

báo gian dối, không trung thực, găm hàng, tăng giá…; Thông báo các trường hợp 

bị xử lý vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng để răn đe, cảnh báo.  

- Hạn chế tổ chức họp, nếu cần thiết phải họp thì nên tổ chức bằng hình 

thức trực tuyến, trường hợp phải tổ chức họp tập trung thì giảm số lượng người 

tham dự ở mức phù hợp, ngồi giãn cách, đeo khẩu trang và bảo đảm các biện 

pháp phòng, chống dịch khác theo quy định. 

2. Từ 12 giờ ngày 13/5/2021 

- Dừng một số dịch vụ không thiết yếu trên địa bàn huyện như: Karaoke, 

massage, xông hơi, phòng gym, phòng tập yoga, phòng tâp̣ các môn thể duc̣ thể 

thao khác, sân bóng đá nhân tạo, bể bơi, các hoạt động thể dục thể thao đông 

người, điểm truy cập Internet công cộng, trò chơi điện tử, hoạt động vui chơi 

giải trí đông người… cho đến khi có thông báo mới. 

- Tạm dừng việc tổ chức Đại hội TDTT các cấp trên địa bàn huyện đến 

khi có Thông báo mới. 

3. Các hoạt động dịch vụ khác được thực hiện nhưng phải bảo đảm chấp 

hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 nhất là thực hiện 

nghiêm thông điệp 5K theo chỉ đạo của Bộ Y tế. 

- Nhà hàng, cơ sở kinh doanh, quán hàng dịch vụ ăn uống, quán ăn sáng 

chỉ được bán hàng cho khách mang về, nghiêm cấm phục vụ khách tại chỗ.  

- Đối với các cơ sở di tích, tín ngưỡng, tôn giáo: các lực lượng chức năng 

liên quan, Ban Quản lý các di tích, cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo thực hiện nghiêm 

chỉnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn và nhắc nhở thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch bệnh trên các panô, bảng hướng dẫn, tờ rơi, loa phát 

thanh…để Nhân dân, du khách nâng cao ý thức, trách nhiệm thực hiện các quy 

định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19. 

4. Trung tâm Y tế huyện: Phối hợp với UBND các xã, thị trấn, các đơn 

vị liên quan tiếp tục rà soát kỹ các nguồn có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh ở 

những người về từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 Đông Anh, 

Bệnh viện K cơ sở Tân Triều, tỉnh Bắc Ninh và các địa phương có ổ dịch… để 

quản lý, giám sát chặt chẽ, áp dụng các biện pháp cách ly theo quy định, ưu 

tiên lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 ngay cho các trường hợp liên quan đến 

F0 để sớm phát hiện ca mắc bệnh, áp dụng ngay các biện pháp cần thiết, dập 

dịch kịp thời không để dịch lây lan ra cộng đồng.  

- Thực hiện nghiêm quy trình phòng, chống dịch tại cơ sở y tế; bàn giao 

người đa ̃hoàn thành thời gian cách ly theo quy điṇh. Tăng cường quản lý, kiểm 

tra không để lây nhiễm chéo trong cơ sở y tế, khu cách ly, lây ra cộng đồng.  
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- Rà soát laị phương án, chuẩn bị đầy đủ trang thiết bi,̣ vâṭ tư y tế và cơ sở 

vâṭ chất khác để chuẩn bi ̣sẵn sàng ứng phó với tình huống dic̣h bêṇh phát sinh 

lây lan ra cộng đồng và trên diện rộng trên địa bàn.  

- Phối hợp với phòng Tài chính-Kế hoạch huyện: Tham mưu cho UBND 

huyện sử dụng kinh phí dự phòng để kịp thời mua sắm trang thiết bị, vật tư y 

tế… không để bị động, mất kiểm soát. Trường hợp kinh phí dự phòng không đủ 

báo cáo UBND huyện đề xuất UBND tỉnh xem xét, hỗ trợ.  

- Giao Trung tâm Y tế huyện trước 16 giờ hàng ngày tổng hợp, báo cáo 

tình hình phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện gửi Thường trực 

Huyện ủy, UBND huyện, Sở Y tế, đồng gửi các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch COVID-19 huyện để các cơ quan biết và triển khai nhiệm vụ 

kịp thời. 

5. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện:  

Sắp xếp, bố trí tổ chức thực hiện kế hoạch năm học đảm bảo phù hợp với 

điều kiện thực tế, không tổ chức sự kiện đông người. Riêng đối với học sinh 

Khối lớp 9 đảm bảo ôn thi vào lớp 10 THPT theo quy định và thực hiện nghiêm 

chỉnh các biện pháp phòng, chống COVID-19 đặc biệt thông điệp 5K theo chỉ 

đạo của Bộ Y tế. 

6. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và 

Truyền thông, UBND các xã, thị trấn: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền lên 

mức cao hơn, tuyên truyền thường xuyên, liên tục, bằng nhiều hình thức, biện 

pháp khác nhau (trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, tuyên 

truyền lưu động, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh các xã, thị trấn để 

nâng cao nhận thức của người dân, từ đó chấp hành nghiêm việc túc việc đeo 

khẩu trang nơi công cộng và trên các phương tiện giao thông, không tụ tập đông 

người, giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc, ăn uống lành mạnh, rèn luyện sức 

khỏe,… Đồng thời, đưa tin trên phương tiện thông tin đại chúng những trường 

hợp vi phạm quy điṇh phòng, chống dịch bi ̣xử lý để răn đe, cảnh báo.  

7. Công an huyện, các cơ quan, phòng, ban, UBND các xã, thị trấn 

- Công an huyện: Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các biện 

pháp phòng, chống dịch; Phối hợp Trung tâm Y tế huyện tăng cường quản lý 

chặt chẽ các cơ sở cách ly tự nguyện và bệnh viện dã chiến trên địa bàn huyện. 

Thực hiện công tác kiểm tra, xử lý vi phạm đối với những trường hợp không 

thực hiện đeo khẩu trang theo quy định. 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn có chợ phiên: Tiếp tục tăng cường 

tuyên tuyền Nhân dân thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-

19, nhất là thực hiện nghiêm thông điệp 5K theo chỉ đạo của Bộ Y tế. 

- Các Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 chủ động 

báo cáo Chủ tịch UBND huyện khi có tình huống phát sinh. 

8. UBND các xã, thị trấn  
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- Thành lập (kiện toàn) và tăng cường hoạt động của Tổ phòng, chống 

dịch COVID-19 cộng đồng để nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch từ cộng 

đồng thôn, khu phố. 

- Xem xét tình hình và diễn biến cụ thể trên địa bàn quản lý báo cáo Chủ 

tịch UBND huyện để báo cáo UBND tỉnh quyết định việc phong tỏa từng vùng, 

khu vực nhằm hạn chế khả năng lây lan ra cộng đồng. Tăng cường kiểm tra, 

thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn. 

- Chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo phương châm 

“4 tại chỗ”; rà soát bổ sung kịch bản, phương án phòng, chống dịch; Dùng kinh 

phí dự phòng cấp xã tuyên truyền, quản lý công tác phòng, chống dịch, an ninh 

trật tự, vệ sinh môi trường; … trên địa bàn xã, thị trấn. 

- Thực hiện chế độ họp, chế độ thông tin, báo cáo tình hình phòng, chống 

dịch theo quy định. 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành, đơn vị huyện, 

UBND các xã, thị trấn; đề nghị Ủy ban MTTQ và các đoàn thể huyện nghiêm 

túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- UBND tỉnh (B/c); 

- Sở Y tế (B/c); 

- TT Huyện ủy (B/c); 

- TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- C, PCVP HDND và UBND huyện; 

- Lưu: VT, VHTT. 

CHỦ TỊCH 
  
 

 

 
 

 

 

 
 

Vi Nông Trường 
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