
  

 Kính gửi:  

   - Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện; 

  - UBMTTQ VN và các tổ chức chính trị - xã hội huyện; 

   - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID19 các xã, thị trấn. 

   

Thực hiện Công văn số 72/BCĐ, ngày 07/5/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, 

chống dịch COVID-19 tỉnh Lạng Sơn về tăng cường các biện pháp phòng, chống 

dịch COVID-19. 

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến ngày càng phức tạp, Ban 

Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, Ban 

Chỉ đạo phòng, chống dịch các xã, thị trấn; đề nghị Uỷ ban MTTQ và các tổ chức 

chính trị - xã hội tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung sau: 

1. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các xã, thị trấn tâp̣ trung chỉ 

đạo thành lập (đối với nơi chưa thành lâp̣) và duy trì hoạt động (đối với những nơi 

đa ̃thành lâp̣) các Tổ phòng, chống dịch COVID-19 taị cộng đồng (thôn, khu phố). 

Yêu cầu các Tổ phòng, chống dịch tại cộng đồng thực hiện nghiêm phương châm 

“đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”. 

Chỉ đạo rà soát, lập danh sách tất cả các trường hợp đến Bệnh viện Bệnh nhiệt 

đới trung ương cơ sở 2 tại Đông Anh trong thời gian từ ngày 14/4/2021 đến ngày 

06/5/2021 và Bệnh viện K trong thời gian từ 22/4 đến ngày 07/5/2021.  

2. Trung tâm Y tế huyện 

Rà soát lại các kịch bản, phương án phòng, chống dịch; trang thiết bị, vật tư 

phòng, chống dịch; năng lực cách ly. Xây dựng phương án phòng, chống dịch cho 

cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 

- 2026 (từ nay đến ngày bầu cử và trong ngày bầu cử).  

Tiếp tục rà soát và lấy mẫu trên diện rộng đối với những trường hợp nghi 

ngờ nhiễm, các trường hợp có dấu hiệu ho sốt, các trường hợp có tiếp xúc với F0. 

Bố trí nhân lực trực tiếp xử lý toàn bộ rác thải phát sinh tại hai các khu cách 

ly tập trung của tỉnh trên địa bàn theo quy định.  

Khảo sát, báo cáo về các địa điểm dự kiến tổ chức Bệnh viện dã chiến, đảm bảo cơ 

sở vật chất, trang thiết bị y tế,… để sẵn sàng cách ly các đối tượng F1 tại Trung tâm y tế huyện. 
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3. Công an huyện phối hợp với các lực lượng chức năng, UBND các xã, thị 

trấn xử phạt nghiêm đối với các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, 

không tự giác khai báo y tế, khai báo y tế không trung thực và các hành vi vi phaṃ 

các quy điṇh về phòng chống dic̣h bêṇh. 

4. Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông huyện  

Tiếp tục thông tin, truyền thông về các biện pháp phòng, chống dịch 

COVID-19, đăc̣ biêṭ là tuyên truyền lưu đôṇg và tuyên truyền trên các phương tiêṇ 

thông tin đaị chúng, hê ̣thống truyền thanh tại cơ sở.  Khuyến cáo người dân không 

đi, đến các vùng đang có dịch trên cả nước, thực hiện nghiêm việc khai báo y tế,... 

Chủ động cập nhật kịp thời các thông tin về công tác phòng chống dịch trên 

cả nước, tuyên truyền để người dân không chủ quan, lơ là, đề cao cảnh giác, thực 

hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế, không để xuất hiện tình huống hoang mang 

trước diễn biến mới của dịch bệnh. 

5. Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở lưu trú, nhà hàng,… phải thực 

hiện tự đánh giá mức độ an toàn COVID-19 và cập nhật lên hệ thống an toàn 

COVID-19 theo quy định. 

6. UBND các xã, thị trấn 

Thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế (đặc biệt đối với các xã, thị trấn 

có Chợ). Yêu cầu đeo khẩu trang, khử khuẩn, đo thân nhiệt, khai báo y tế bắt buộc 

đối với những người đi từ vùng dịch trở về. 

Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân tuân thủ các biện pháp phòng, 

chống dịch bệnh; nghiêm túc thực hiện việc cách ly, giám sát y tế, phát hiện kịp thời 

các trường hợp nghi nhiễm; phát động toàn dân nâng cao ý thức và tăng cường các 

hoạt động tự bảo vệ sức khỏe. 

Tạm dừng các hội nghị, các hoạt động tập trung đông người không cần thiết. 

Nếu thực hiện phải báo cáo và được sự đồng ý của cấp có thẩm quyền. 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện yêu cầu các cơ quan, đơn 

vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở Y tế;   

- Như trên; 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- CVP, PCVP HĐND và UBND huyện;  

- Lưu: VT, VP (PTT). 

TRƯỞNG BAN  

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Vi Nông Trường 
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