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 Kính gửi:  

   - Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện; 

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

   - UBND các xã, thị trấn; 

    

 Tính đến 15 giờ 00 phút ngày 09/11/2021, tổng tích lũy F0 trên địa bàn 

huyện có 52 ca F0 ( cụ thể: 02 phát hiện và điều trị khỏi tại TTYT huyện Hữu 

Lũng, 50 F0 phát hiện tại Chi Lăng (36 TH mắc mới, 14 TH tái dương tính sau 

điều trị về từ Bắc Giang) hiện đã điều trị khỏi 28 trường hợp; tại Trung tâm Y tế 

huyện Chi Lăng đang thực hiện điều trị cho 22 ca F0 (cụ thể: 13 ca là lái xe, 

phụ xe đường dài được phát hiện qua Test nhanh tại các Chốt kiểm dịch y tế liên 

ngành trên địa bàn huyện; 01 ca có địa chỉ thường trú tại thôn Lũng Nưa, xã 

Gia Lộc; 03 ca có địa chỉ thường trú tại thôn Ga, xã Chi Lăng; 03 ca có địa chỉ 

thường trú tại thôn Xóm Mới, xã Chi Lăng; 01 ca có địa chỉ thường trú tại thôn 

Đồng Đĩnh xã Chi Lăng và 01 ca có địa chỉ tại thôn Làng Đồn xã Chi Lăng). 

Qua điều tra, truy vết có tổng tích lũy: 223 F0, 387 F1, 1.519 F2 và 1.594 F3.  

 Hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến ngày càng phức tạp, có 

chiều hướng bùng phát, lây lan nhanh, việc công dân của các xã, thị trấn đi làm 

tại các khu công nghiệp tại các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh trở về địa phương 

nhiều; có nhiều trường hợp không thực hiện nghiêm túc việc khai báo y tế, cách 

ly y tế tại nhà, do đó nguy cơ bùng phát dịch trong cộng đồng là rất lớn; thực 

hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Huyện ủy tại cuộc họp Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch COVID-19 ngày 09/11/2021, UBND huyện yêu cầu các cơ 

quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn; đề nghị UBMTTQVN và các tổ chức chính 

trị - xã hội huyện triển khai nghiêm túc một số nhiệm vụ cấp bách sau: 

 1. Cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành và toàn thể Nhân dân tiếp tục 

quán triệt tinh thần “chống dịch như chống giặc”; các cơ quan, đơn vị theo chức 

năng, nhiệm vụ được giao chỉ đạo thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống 

dịch bệnh COVID-19 theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện; tăng 

cường kỷ luật, kỷ cương, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, khẩn trương thực hiện 

các biện pháp phát hiện sớm nguồn lây, cách ly kịp thời, khoanh vùng nhanh gọn, 

dập dịch triệt để. Thực hiện phương châm bình tĩnh, không chủ quan, không 

hoang mang, không kỳ thị và “bốn tại chỗ”, kịp thời ngăn chặn, phát hiện nhanh 

và kiểm soát chặt chẽ nguồn lây bệnh.   

- Chủ tịch UBND huyện yêu cầu toàn thể Nhân dân tự giác chấp hành 

nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch, tích cực tham gia khai báo y tế tự 
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nguyện, thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ mình, gia đình mình và tham 

gia có trách nhiệm với các hoạt động phòng, chống dịch của các cơ quan chức 

năng và cộng đồng; người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn 

chịu trách nhiệm trước Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện về công tác 

phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn quản lý. 

- Kích hoạt lên mức cao nhất hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống 

dịch tại các xã, thị trấn; các Tổ COVID cộng đồng. Kiểm soát chặt chẽ các công 

dân trên địa bàn, số lượng người đi, về từ các tỉnh có dịch (đặc biệt tại các khu 

công nghiệp tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh). Tăng cường công tác tuyên truyền để 

người dân nâng cao trách nhiệm đối với cộng đồng, không hoang mang, lo 

lắng quá mức và thực hiện nghiêm khuyến cáo của Bộ Y tế và cơ quan chức 

năng để chung tay ngăn chặn dịch bệnh. 

2. Từ 00 giờ ngày 10/11/2021 tạm dừng các hoạt động không thiết yếu 

như: Karaoke; điểm truy cập Internet, trò chơi điện tử; phòng tập gym, phòng 

tập yoga, phòng tập các môn thể dục thể thao khác, các hoạt động thể dục thể 

thao ngoài trời tại các khuôn viên, khu vực công cộng trên địa bàn, cho đến khi 

có thông báo mới. 

- Các cơ sở dịch vụ ăn uống, nhà hàng, quán ăn, các quán ăn vỉa hè, quán 

bia, quán ốc chỉ thực hiện bán mang về, không phục vụ tại chỗ cho đến khi có 

thông báo mới. 

- Tiếp tục hạn chế các hoạt động tập trung đông người, đối với các sự kiện 

bắt buộc phải tổ chức thì cơ quan tổ chức phải đảm bảo đầy đủ các quy định của 

cơ quan y tế trên địa bàn. Lễ hiếu, hỉ, hoạt động tôn giáo phải được các cơ quan 

y tế giám sát chặt chẽ và phải hạn chế tổ chức ăn uống. 

- Tạm hoãn việc tổ chức Ngày hội Đại Đoàn kết toàn dân tộc khu dân cư 

tại các xã, thị trấn để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, 

chống dịch cho đến khi có thông báo mới. 

3. Trung tâm Y tế huyện 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát bảo đảm 

nhân lực, trang thiết bị, vật tư y tế; chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để triển khai 

khi dịch xâm nhập trong cộng đồng. Đề cao cảnh giác và luôn sẵn sàng đi đầu, 

ứng phó mọi tình huống dịch bệnh, nâng cao năng lực khám, điều trị, lấy mẫu 

xét nghiệm, khả năng truy vết. 

- Khẩn trương chỉ đạo Trạm Y tế các xã, thị trấn tiếp tục rà soát các công 

dân đi từ vùng dịch về để tiến hành xét nghiệm và cách ly tập trung theo quy 

định. Đặc biệt truy vết các trường hợp F1, F2 của ca bệnh tại thôn Ga xã Chi 

Lăng và thực hiện lấy mẫu tất cả các công dân đi, về từ các khu công nghiệp 

Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang từ ngày 01/11/2021. 

- Trên cơ sở nguồn lực của đơn vị tiếp tục rà soát việc bảo đảm nhân lực, 

trang thiết bị, phương tiện bảo hộ, vật tư y tế; chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để 

triển khai khi cần thiết, tổ chức lấy mẫu xét nghiệm và điều trị cho F0. 
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4. Công an huyện 

 - Tiếp tục chỉ đạo các lực lượng tăng cường phối hợp với Trung tâm Y tế 

huyện, UBND các xã, thị trấn thực hiện kiểm soát, truy vết các đối tượng liên 

quan đến ca bệnh; quản lý, giám sát chặt chẽ người đi từ vùng dịch trở về, từ các 

khu công nghiệp tại tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh. 

- Củng cố hồ sơ xử lý nghiêm những trường hợp không khai báo y tế, khai 

báo không trung thực, trốn tránh, chống đối, không chấp hành biện pháp cách ly 

y tế theo quy định tại Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính 

phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. 

5. Ban Chỉ huy Quân sự huyện 

Tiếp tục bố trí đủ lực lượng để đảm bảo an ninh tại các Chốt kiểm dịch Y 

tế liên ngành và các Khu cách ly y tế tập trung, phối hợp với ngành Y tế trong 

việc chuẩn bị cơ sở vật chất tại các khu cách ly tập trung. 

6. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

- Rà soát và nắm chắc thông tin học sinh có bố, mẹ đi làm tại các công ty, 

khu công nghiệp tại tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh và số lượng phụ huynh đã trở về 

địa phương từ ngày 01/11/2021 để cung cấp cho ngành Y tế và các xã, thị trấn 

để thực hiện cách ly, lấy mẫu theo quy định. 

- Khẩn trương thực hiện diễn tập dạy trực tuyến đối với các cấp học (trừ 

cấp Mầm non) tại các xã, thị trấn liên quan đến ca bệnh. 

- Chỉ đạo 03 trường học trên địa bàn xã Chi Lăng cho học sinh nghỉ học 

từ ngày 09/11/2021 cho đến khi có thông báo mới.  

- Đối với trường Tiểu học và THCS xã Chi Lăng thực hiện cho học sinh 

nghỉ và chuyển sang hình thức dạy học trực tuyến, thực hiện cách ly tại nhà theo 

đúng quy định; các gia đình có con học tại Trường Tiểu học và THCS xã Chi 

Lăng thực hiện tốt phương châm “ai ở đâu ở đó” hạn chế tiếp xúc với người 

khác; khoanh vùng, phun khử khuẩn lớp học, vệ sinh khuôn viên quanh trường. 

- Tiếp tục chỉ đạo các trường học xây dựng phương án sẵn sàng dạy học 

trực tuyến đối với các cấp học trong tình huống dịch bùng phát trong cộng đồng. 

Chỉ đạo các nhà trường lập danh sách học sinh và phụ huynh liên quan đến 

trường hợp F1 trở thành F0. 

- Chỉ đạo các trường học trên địa bàn huyện thực hiện tốt các biện pháp 

phòng, chống dịch, tạm thời cho các học sinh nghỉ giải lao giữa giờ, ra chơi tại 

chỗ trong lớp học, hạn chế mức thấp nhất việc tiếp xúc gần giữa các em học sinh 

cho đến khi có thông báo mới. 

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

Cập nhật liên tục và thực hiện biên soạn bản tin tình hình diễn biến của 

dịch COVID-19 trên cả nước, tỉnh, đặc biệt các ca F0 trên địa bàn huyện. Tăng 

cường truyền thông mạnh mẽ các biện pháp phòng, chống dịch nhằm nâng cao ý 

thức cảnh giác, tự bảo vệ trước nguy cơ dịch bệnh trong Nhân dân, không chủ 

quan đối với dịch bệnh, cập nhật liên tục thông tin tình hình dịch bệnh và các 

biện pháp phòng chống dịch trên hệ thống loa phát thanh của huyện, các xã, thị 
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trấn thời gian từ 20 phút/1 lần, thời lượng 6 lần trở lên/1 ngày. 

8. Các ngành Thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện 

Theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục nâng cao tinh thần phòng, chống dịch, 

thực hiện quyết liệt có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng 

dẫn của ngành Y tế. Quán triệt công chức, viên chức, người lao động chấp hành 

nghiêm các quy định về phòng, chống dịch. 

 9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức 

đoàn thể huyện 

- Tổ chức tuyên truyền đến toàn thể Nhân dân đoàn kết một lòng, thống 

nhất ý chí và hành động, thực hiện quyết liệt, hiệu quả những chủ trương của 

Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, 

huyện trong công tác phòng, chống dịch bệnh.  

- Vận động mỗi người dân tiếp tục là một chiến sỹ; mỗi gia đình, thôn, 

xóm, làng, bản, khu phố… là pháo đài phòng, chống dịch, cùng chung sức, đồng 

lòng đẩy lùi dịch bệnh. Vận động Nhân dân thực hiện khai báo sức khỏe toàn 

dân, tham gia giám sát các đối tượng nguy cơ, tổ chức cách ly và theo dõi sức 

khỏe tại nhà. 

- Chỉ đạo triển khai công tác phòng, chống dịch trong tổ chức mình; phối 

hợp chỉ đạo công tác truyền thông phòng, chống dịch bệnh; bố trí các lực lượng 

tình nguyện sẵn sàng tham gia các phương án ứng phó phòng, chống dịch; tăng 

cường phối hợp với các cấp chính quyền, vận động Nhân dân tự giác tuân thủ 

các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. 

10. UBND các xã, thị trấn 

- Tăng cường, kích hoạt ở mức cao nhất hoạt động của Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch Covid-19 cấp xã; chủ động phối hợp với ngành y tế và các xã 

lân cận triển khai ngay các phương án phòng, chống dịch; tùy theo tình hình 

thực tế của địa phương triển khai thành lập các chốt kiểm tra y tế tạm thời để kịp 

thời phát hiện những trường hợp nghi ngờ, thực hiện khoanh vùng, cách ly theo 

quy định.  

- Giao nhiệm vụ cụ thể cho các Tổ COVID cộng đồng thực hiện đi từng 

ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng để nắm số lượng công dân trên địa bàn, 

trường hợp phát hiện có đối tượng trở về từ vùng dịch, đề nghị khai báo y tế và 

thông báo cho cơ quan y tế để được lấy mẫu, cách ly theo quy định; thực hiện 

gắn biển “Nhà có người cách ly y tế” tại các gia đình có cách ly y tế. 

- Tiếp tục, thông tin, tuyên truyền đến các gia đình có con em đang làm 

việc tại các công ty, doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh và các vùng có 

dịch trong cả nước không di chuyển về địa phương. Trường hợp cố ý không khai 

báo y tế xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền, trường hợp để dịch lây 

lan ra cộng đồng đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét truy cứu trách nhiệm hình 

sự theo quy định. 

- Tiếp tục tuyên truyền vận động các hộ gia đình không thực hiện tổ chức 

đám cưới, đám hỏi, hạn chế số người tại đám ma. 
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- Rà soát xây dựng kịch bản để sẵn sàng ứng phó trong trường hợp dịch 

xảy ra trên diện rộng theo phương châm “bốn tại chỗ”.  

- Kiểm soát chặt chẽ việc cách ly y tế của công dân làm việc tại công ty 

LUXSHARE khu công nghiệp Quang Châu về tại địa phương; yêu cầu các gia 

đình có con em đang đi học liên quan đến các công dân này tạm thời nghỉ học và 

học theo phương pháp trực tuyến cho đến khi có thông báo mới. 

- Đối với các xã, thị trấn có chợ phiên: Yêu cầu thực hiện nghiêm túc 

việc đeo khẩu trang, đảm bảo khoảng cách và thực hiện 5K của Bộ Y tế. Thành 

lập các chốt chặn, các Tổ công tác để kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các thương lái 

từ các vùng khác đến thu mua, buôn bán trên địa bàn (đặc biệt là các vùng có 

dịch, các vùng phong tỏa, thực hiện giãn cách). 

 - Đối với các xã, thị trấn dọc tuyến đường quốc lộ 1A: Tiếp tục tăng 

cường công tác tuyên truyền đến các hộ kinh doanh cơm, phở, rửa xe… thực 

hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch; đề nghị lập biên bản cam kết, yêu 

cầu ghi hình, chụp ảnh lưu lại số điện thoại các trường hợp là lái xe đường dài 

để thực hiện phục vụ cho việc truy vết khi phát hiện ca F0. Kiên quyết xử lý 

nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. 

- Đối với UBND xã Chi Lăng: Tiếp tục truy vết F1, F2 liên quan đến 

các ca bệnh dương tính trên địa bàn. Giao nhiệm vụ cụ thể cho các Tổ 

COVID cộng đồng giám sát chặt chẽ các trường hợp cách ly y tế tại nhà và 

thực hiện ký cam kết đối với các hộ gia đình. Xây dựng kế hoạch thực hiện 

theo từng cấp độ dịch, có phương án hỗ trợ bà con thu hoạch vụ mùa, chuẩn 

bị sẵn sàng kịch bản khi thực hiện phong tỏa cụm dân cư theo quy định, bảo 

đảm đầy đủ nhu yếu, phẩm cho các hộ trong vùng cách ly y tế. 

11. Nhất trí với đề xuất của các trường Trung học phổ thông trên địa 

bàn về dạy học trực tuyến. Đề nghị các trường xây dựng cụ thể phương án 

dạy trực tuyến và xin ý kiến chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo.  

UBND huyện Chi Lăng yêu cầu UBND các xã, thị trấn nghiêm túc 

triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Y tế; 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- CVP, PCVP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT, VP. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Vi Nông Trường 
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