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V/v tạm dừng  

một số hoạt động kinh doanh  

để phòng, chống dịch COVID-19  

 

   

  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. 

 Ngày 27/11/2021 UBND huyện Chi Lăng đã ban hành văn bản số 

2195/UBND-VP ngày 27/11/2021 Về việc thực hiện nới lỏng một số biện pháp 

phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Chi Lăng nhằm thực hiện mục 

tiêu kép  “vừa phòng chống dịch hiệu quả vừa phát triển kinh tế - xã hội” theo tinh 

thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.  

 Tuy nhiên trước diễn biến hết sức phức tạp của dịch COVID-19, tính đến 17 

giờ 00 phút ngày 29/11/2021, tại khu Ga Nam thị trấn Đồng Mỏ qua kết quả Test 

nhanh Sars-Cov-2 đã phát hiện 02 trường hợp dương tính với Sars-Cov-2, đến 

ngày 30/11/2021 kết quả PCR đã khẳng định trường hợp P.T.M.TH và L.B.H 

dương tính với COVID-19 và có lịch trình di chuyển phức tạp, nguy cơ bùng phát 

dịch là rất lớn; qua điều tra, truy vết đã có 16 F1, 50 F2. Để ngăn chặn triệt để 

nguồn lây, tránh lây lan ra diện rộng. UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành, 

đơn vị huyện, UBND các xã, thị trấn và đề nghị Ủy ban MTTQ và các đoàn thể 

huyện theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Từ 12 giờ 00 phút ngày 30/11/2021 Tiếp tục dừng hoạt động một số 

loại hình dịch vụ không thiết yếu trên địa bàn huyện Chi Lăng như: Karaoke, 

massage, xông hơi, các phòng tập Gym, phòng thể dục, yoga, điểm truy cập 

internet, trò chơi điện tử. … Đối với các quán ăn vỉa hè, quán ốc vẫn tiếp tục thực 

hiện bán mang về, không phục vụ tại chỗ cho đến khi có thông báo mới. 

2. Đối với UBND thị trấn Đồng Mỏ, xã Chi Lăng 

- Tạm dừng tất cả các hoạt động tập trung đông người, giữ khoảng cách tối 

thiểu 2m khi tiếp xúc; thực hiện nghiêm túc 5K của Bộ Y tế. 

- Tạm dừng hoạt động của các quán trà đá, quán ốc vỉa hè, quán ăn đêm. Các 

cơ sở dịch vụ ăn uống trong nhà, nhà hàng, quán ăn chỉ được bán mang về nghiêm 

cấm phục vụ tại chỗ cho đến khi có thông báo mới. 

- Đối với đám hỏi, đám cưới tuyên truyền vận động tạm dừng, tạm hoãn. 

Đối với các đám hiếu phải đảm bảo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch 

theo quy định của Bộ Y tế, có sự giám sát của cán bộ y tế và hạn chế việc ăn uống. 

3. Đối với UBND các xã, thị trấn còn lại 

 - Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ các công dân trên địa bàn, số lượng người đi, 
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về từ các tỉnh có dịch. 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. 

 - Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nội dung tại Văn bản số 2195/UBND-VP 

ngày 27/11/2021 của UBND huyện Chi Lăng. 

 4. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện: Chỉ đạo các đơn vị trường học trên 

địa bàn duy trì học bình thường ( Riêng đối với các trường học trên địa bàn thị 

trấn Đồng Mỏ, xã Chi Lăng, tiếp tục thực hiện hình thức học trực tuyến cho đến 

khi có thông báo mới); hạn chế tiếp xúc giữa các lớp, không tổ chức ra chơi tập 

trung và các hoạt động ngoài giờ; tổ chức phân luồng, bố trí giờ tan học giữa các 

khối cho phù hợp, hạn chế tập trung đông người; yêu cầu cán bộ, giáo viên, nhân 

viên, học sinh ăn sáng tại nhà, phụ huynh học sinh các trường phải thực hiện 

nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định. 

5. Công an huyện: Chủ động phối hợp với Trung tâm Y tế huyện, UBND 

thị trấn Đồng Mỏ khẩn trương rà soát truy vết các trường hợp liên quan đến các ca 

nghi ngờ để khoang vùng lấy mẫu, cách ly theo quy định. 

Củng cố hồ sơ và xử lý nghiêm đối với các trường hợp đi, về từ vùng dịch 

không khai báo y tế; khai báo y tế không trung thực; trốn khai báo y tế; thực hiện 

cách ly y tế không nghiêm túc. 

6. Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện: Tăng thời lượng 

truyền thông liên tục trên hệ thống loa truyền thanh về tình hình, diễn biến dịch 

bệnh, các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 để Nhân dân nâng cao ý thức 

chung tay phòng, chống dịch COVID-19. 

UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành, đơn vị huyện, UBND các xã, thị 

trấn tích cực triển khai thực hiện và đề nghị Ủy ban MTTQVN và các đoàn thể huyện 

phối hợp triển khai thực hiện./. 

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Sở Y tế; 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- CVP, PCVP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT, VP. 

   CHỦ TỊCH 
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