
ỦY BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN CHI LĂNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  2283/UBND-VP Chi Lăng, ngày  07 tháng 12 năm 2021 

V/v thực hiện nới lỏng một số 

biện pháp phòng, chống dịch 

COVID-19 trên địa bàn huyện 

Chi Lăng trong tình hình mới 

 

 

  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 10h00 ngày 07/12/2021, tích lũy có 113 F0 (02 phát hiện và điều 

trị khỏi tại huyên Hữu Lũng), đã điều trị khỏi 92 trường hợp, chuyển tuyến 01 

trường hợp hiện điều trị tại BV Nhiệt đới TƯ, 01 chuyển lên TTYT Cao Lộc, đang 

điều trị tại TTYT huyện 17  trường hợp (ổ dịch mới xã Chi Lăng bắt đầu phát hiện 

từ ngày 08/11 đến nay có tổng 16 F0, 418 F1, 84 F2; đã điều trị khỏi các ca F0, 

hoàn thành cách ly y tế đối với các trường hợp F1; ổ dịch tại khu Ga Nam phát 

hiện từ ngày 29/11 đến nay có tổng 05 F0; 50 F1 đã thực hiện lấy mẫu PCR lần 2 

cho kết quả âm tính). Qua điều tra, truy vết trên địa bàn huyện có tổng tích lũy: 

271 F0, 836 F1, 1.682 F2 và 1.594 F3. 

 Trên cơ sở tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện hiện nay là cấp 

độ 1 tương ứng với màu xanh; để tiếp tục 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. UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, 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. Tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch; 

phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo, Trung tâm chỉ huy 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 hoàn thành “Mục tiêu kép”. 

2. Từ 00 giờ ngày 08/12/2021 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, quán ăn đêm vẫn tiếp tục 

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

- Cho phép các cơ sở dịch vụ ăn uống trong nhà, nhà hàng tại thị trấn Đồng 

Mỏ, xã Chi Lăng được mở cửa hoạt động trở lại nhưng không quá 22 giờ 00 phút 

hàng ngày và yêu cầu chủ các cơ sở kinh doanh dịch vụ phải đảm bảo thực hiện 

nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của Bộ Y tế. 
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- Đối với các gia đình có đám cưới: Tiếp tục tuyên truyền vận động tạm 

dừng, tạm hoãn; đối với đám cưới đã ấn định ngày tổ chức chỉ tổ chức trong một 

ngày và yêu cầu tổ chức không quá 30 mâm, không tổ chức bữa phụ, không thực 

hiện mời khách tại các vùng đang có dịch và thực hiện nghiêm các biện pháp 

phòng, chống dịch. 

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

dịch theo quy định của Bộ Y tế, nếu không là người nhà, người thân thì hạn chế 

đến thăm viếng. Tuyên truyền người thân, bạn bè tại các vùng có dịch không đến 

thăm viếng, khuyến khích gửi điện chia buồn. 

- Giảm quy mô các cuộc họp, hội nghị, hạn chế tập trung đông người và 

không tổ chức ăn uống. Đối với những Hội nghị quan trọng cần phải thực hiện thì 

phải báo cáo, xin ý kiến cơ quan có thẩm quyền quyết định. Khuyến khích tổ chức 

các Hội nghị, cuộc họp... bằng hình thức trực tuyến. 

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

địa bàn cho học sinh trở lại học bình thường từ ngày 08/12/2021 ( Riêng 02Trường 

TH&THCS xã Thượng Cường và Trường Tiểu học xã Mai Sao tiếp tục thực hiện 

hình thức học trực tuyến cho đến khi có thông báo mới). Đối với những trường hợp 

học sinh, giáo viên, nhân viên nhà trường là F2 tiếp tục thực hiện cách ly tại nhà 

theo quy định. Cac nhà trường đề nghị học sinh 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. 

4. Tiếp tục duy trì hoạt động kiểm soát liên ngành tại các Chốt kiểm dịch y 

tế trên địa bàn huyện, đảm bảo kiểm soát chặt chẽ các phương tiện và người đi 

cùng phương tiện qua các chốt, kịp thời phát hiện ca mắc COVID-19 để đưa vào 

cách ly theo quy định. 

5. Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện; UBND các xã, thị trấn 

tiếp tục tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh về tình hình, diễn biến dịch bệnh, 

các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; thông tin kịp thời, đầy đủ, công khai, 

minh bạch về diễn biến dịch, để nhân dân yên tâm, đề cao cảnh giác, đồng thời không 

gây tâm lý hoang mang trong xã hội; tuyên truyền người dân chủ động khai báo y tế, 

sử dụng ứng dụng Bluezone thực hiện tốt thông điệp 5K gồm khẩu trang - khử khuẩn 

- khoảng cách - không tụ tập - khai báo y tế.  

6. UBND các xã, thị trấn 

- Tiếp tục rà soát kỹ các công dân trên địa bàn đi, về từ vùng dịch và các 

vùng có nguy cơ cao, tuyên truyền, khuyến cáo người dân không đi đến các địa 

bàn đang có dịch; vận động người thân từ các vùng có dịch không di chuyển về địa 

phương. 

- Phát huy tối đa vai trò của Tổ COVID-19 cộng đồng để nâng cao hiệu quả 

phòng, chống dịch từ cộng đồng thôn, bản, khu phố; để có biện pháp quản lý, cách ly 
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phù hợp; tuyên truyền, hướng dẫn các hộ gia đình trong việc tổ chức đám hỏi, đám 

cưới, tổ chức đám tang đảm bảo theo đúng các quy định về phòng, chống dịch. Chỉ 

đạo quản lý, giám sát chặt chẽ các đối tượng thực hiện cách ly y tế tại nhà theo 

hướng dẫn của ngành y tế.  

7. Tiếp tục dừng hoạt động đối với các quán ăn, điểm dịch vụ rửa xe tại các 

xã, thị trấn dọc Quốc lộ 1A. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo 

quy định của pháp luật. 

UBND huyện Chi Lăng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn, 

đề nghị Ủy ban MTTQVN và các tổ chức đoàn thể huyện nghiêm túc 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 

 

 

 

 

 

                    Vi Nông Trường 
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