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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; 

   - Các Chốt kiểm dịch Y tế liên ngành trên địa bàn huyện. 

 

 Trong thời gian qua các cấp, các ngành trên địa bàn huyện đã quyết tâm, 

nỗ lực, trách nhiệm và triển khai đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp phòng, 

chống dịch; đã kịp thời điều tra, xác minh, truy vết, cách ly các trường hợp đi về 

từ vùng dịch, người có yếu tố nguy cơ. Tuy nhiên tình hình dịch bệnh COVID-

19 diễn biến ngày càng phức tạp, có chiều hướng bùng phát, lây lan nhanh; Hiện 

nay tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh đã ghi nhận 

nhiều ca bệnh dương tính; Ngày 31/10/2021 trường hợp ca bệnh dương tính 

T.N.A có hộ khẩu thường trú tại: Ấp Bình Minh, xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa 

Bình, tỉnh Bạc Liêu; hiện nay đang lưu trú tại: Thôn De, Nghĩa Hưng, Lạng 

Giang, tỉnh Bắc Giang có lịch trình di chuyển về thôn Làng Chiễng, xã Nhân Lý, 

huyện Chi Lăng để thăm thân đến ngày 02/11/2021 tiếp tục di chuyển về tỉnh 

Bắc Giang và có dừng tại thị trấn Chi Lăng để ăn sáng; qua điều tra, truy vết đã 

có 13 F1, 88 F2 là các công dân thuộc các xã trên địa bàn huyện Chi Lăng. Tính 

đến 07 giờ 00 ngày 05/11/2021, tại Trung tâm Y tế huyện Chi Lăng đang thực 

hiện điều trị cho 07 ca F0 (là các 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). Theo kết 

quả xét nghiệm ngày 03/11/2021, trên địa bàn huyện Hữu Lũng đã ghi nhận 03 

ca dương tính với vi rút Sars-CoV-2 (trong đó 02 ca là công nhân làm tại Công 

ty LUXSHARE khu công nghiệp Quang Châu; 01 ca là công nhân có địa chỉ tại 

Yên Thế, Bắc Giang). 

Trước diễn biến hết sức phức tạp của dịch COVID-19 và nguy cơ xâm 

nhiễm bệnh vào địa bàn huyện Chi Lăng là rất cao; Chủ tịch UBND huyện yêu 

cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn, đề nghị UBMTTQVN huyện và 

các tổ chức chính trị - xã hội huyện thực hiện nghiêm túc một số nội dung cụ thể  

như sau: 

1. Tiếp tục quán triệt quan điểm công tác phòng, chống dịch với tinh 

thần và phương châm “Chống dịch như chống giặc”. Chỉ đạo, thực hiện quyết 

liệt các ý kiến chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, huyện trong công tác phòng chống 

dịch. Các cấp, các ngành phải xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, 

thường xuyên, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, không được lơ là, chủ 
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quan, mất cảnh giác. Hết sức tránh đồng thời cả hai khuynh hướng: (1) Lơ là 

chủ quan, mất cảnh giác (Nhất là khi không có dịch); (2) Hốt hoảng, hoang 

mang, lo lắng, mất bình tĩnh, thiếu bản lĩnh khi ứng phó dịch bệnh.   

2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị xã hội, Chủ tịch 

UBND các xã, thị trấn phối hợp với ngành Y tế trực tiếp chỉ đạo việc triển khai các 

biện pháp phòng, chống dịch chủ động theo chức năng, nhiệm vụ được giao và chịu 

trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện nếu để dịch lây lan ra cộng đồng. Yêu 

cầu tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chấp hành nghiêm các biện 

pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. 

Tiếp tục khẩn trương rà soát các công dân đi về từ các vùng có dịch để 

thực hiện khai báo y tế, cách ly theo quy định. 

3. Kích hoạt toàn bộ hệ thống phòng, chống dịch từ huyện đến cơ sở, khu 

phố, thôn ở mức cao nhất, sẵn sáng ứng phó với các tình huống dịch xảy ra. 

Nâng cao trách nhiệm của Tổ COVID cộng đồng với phương châm “Đi từng 

ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”. Thực hiện nghiêm việc giám sát cách ly y 

tế tại nhà đối với các trường hợp F2; các trường hợp hoàn thành cách ly sau cách 

ly tập trung; các trường hợp đi về từ các vùng có dịch. 

4. Từ 00 giờ ngày 06/11/2021 hạn chế các hoạt động tập trung đông người 

trong nhà, ngoài trời từ 30 người trở lên; trường hợp cần thiết phải tổ chức thì 

xin ý kiến chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền. 

Đối với môn thể thao Bóng đá tại Đại hội Thể dục thể thao huyện yêu cầu 

Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện phối hợp với các cơ quan,  

UBND các xã, thị trấn rà soát lại các vận động viên đã thực hiện được tiêm 2 

mũi vắc xin phòng COVID-19 và căn cứ kết quả xét nghiệm của các trường hợp 

liên quan đến ca F0 để xin ý kiến cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định; tuyên 

truyền hạn chế tối đa các cổ động viên đến cổ vũ. 

5. Trung tâm Y tế huyện 

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức rà soát, điều tra 

dịch tễ, truy vết, khoanh vùng, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm đối với các 

trường hợp là F1 có tiếp xúc với F0, các trường hợp đi về từ các vùng có 

dịch. Tiếp tục điều trị các ca F0, thực hiện nghiêm quy trình phòng, chống dịch 

tại cơ sở y tế; tăng cường quản lý, kiểm tra không để lây nhiễm chéo trong cơ sở 

y tế, khu cách ly lây ra cộng đồng. 

- Căn cứ lịch trình của ca F0, thông báo đến mọi người dân ai đã từng 

tiếp xúc, đi, đến các địa điểm liên quan đến ca F0, yêu cầu đến ngay cơ sở y 

tế gần nhất để khai báo và thực hiện lấy mẫu theo quy định. 

- Tiếp tục rà soát, chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, vật tư y tế và cơ sở vật 

chất khác để chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với tình huống dịch bệnh phát sinh lây 

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

- Xây dựng kế hoạch và đẩy nhanh công tác tiêm vắc xin cho trẻ đủ từ 15-

17 tuổi trên địa bàn đảm bảo an toàn. 
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6. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Xây dựng phương án cụ thể đối với từng cấp học khi có dịch xảy ra, tổ 

chức thực hiện diễn tập ngay việc học trực tuyến tại TT Chi Lăng và xã Nhân Lý 

với cấp độ có ca bệnh và thực hiện phong tỏa theo quy định (lựa chọn 1-2 lớp 

học của các cấp học trừ cấp Mầm non để thực hiện diễn tập). 

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

 Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông, kịp thời, thường 

xuyên, công khai, minh bạch về diễn biến tình hình dịch bệnh, các trường hợp 

tiếp xúc gần với người bệnh, người có nguy cơ cao; cập nhật, thông tin kịp thời 

các địa điểm có dịch tại các địa phương để Nhân dân được biết, đề cao cảnh 

giác; khuyến cáo hạn chế đi lại, nhất là đến vùng có dịch, vùng nguy cơ cao; chủ 

động khai báo y tế tự nguyện, yêu cầu thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang khi 

ra ngoài.  

8. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện chủ trì phối hợp với Trung tâm 

Y tế huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện, UBND các xã, thị trấn tiếp tục 

tăng cường quản lý chất thải và vệ sinh môi trường trong phòng, chống dịch 

COVID-19. 

Đặc biệt đối với việc quản lý chất thải y tế tại cơ sở y tế, yêu cầu Trung 

tâm Y tế huyện thực hiện thu gom, phân loại, vận chuyển, lưu giữ và xử lý chất 

thải, đặc biệt chất thải tại các khu vực cách ly y tế tập trung và chất thải phát 

sinh từ các bệnh nhân dương tính với COVID-19 (F0) đảm bảo theo quy định 

của Bộ Y tế. 

9. Việc tổ chức Ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tộc khu dân cư 

- Đề nghị UBMTTQVN huyện chỉ đạo các xã, thị trấn hướng dẫn các 

thôn, khu phố tổ chức Ngày Hội Đại Đoàn kết toàn dân tộc với tinh thần vui 

tươi, tiết kiệm và đảm bảo công tác phòng, chống dịch. 

- Đối với nội dung tổ chức Ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn 

Làng Chiễng xã Nhân Lý và thôn Pha Lác thị trấn Chi Lăng: Điều chỉnh thời 

gian tổ chức phù hợp dựa trên kết quả xét nghiệm của các trường hợp F1 và tình 

hình diễn biến của dịch COVID-19. 

10. Các hoạt động tại Chốt kiểm dịch y tế liên ngành 

- Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ người và 

phương tiện đi qua Chốt, đặc biệt là các địa bàn có dịch. 

- Việc kiểm soát khai báo y tế và Test nhanh tại các chốt tiếp tục thực 

hiện theo Công văn số 2009/UBND-VP ngày 31/10/2021 của UBND huyện Chi 

Lăng cho đến khi có thông báo mới. 

11. UBND các xã, thị trấn: Tiếp tục chỉ đạo rà soát và nắm chắc tình 

hình công dân trên địa bàn đi, về từ các vùng có dịch trên cả nước, khẩn trương 

lập danh sách, nắm thông tin các công dân trên địa bàn quản lý đang đi làm tại 

các công ty, khu công nghiệp tại tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh và các tỉnh đang có 
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dịch, liên hệ trực tiếp để thông tin, tuyên truyền vận động không di chuyển về 

địa phương để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19. 

- Tổ chức thực hiện nghiêm việc theo dõi, giám sát chặt chẽ, thực hiện 

cách ly tại nhà, nơi lưu trú hoặc việc tự theo dõi sức khỏe của người dân trên địa 

bàn đảm bảo an toàn và tuân thủ các nguyên tắc về phòng, chống dịch COVID-

19; đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp không thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.  

 - Chỉ đạo các Tổ COVID cộng đồng thực hiện khẩn trương 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, truy vết 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. Thực hiện nghiêm 

yêu cầu phòng, chống dịch theo quy định của Bộ Y tế. 

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

đeo khẩu trang, thực hiện 5K của Bộ Y tế. Thành lập các chốt chặn, các Tổ công 

tác để kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các tiểu thương 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. 

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

triển khai./. 

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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