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Kính gửi:   - Các Phòng, ban, đơn vị huyện; 

                   - UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Thông báo số 381/TB-UBND ngày 16/7/2021 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn, Thông báo Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh, 

Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tại buổi họp chỉ đạo công tác 

phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh.  

Trước tình hình dịch COVID-19 trong thời gian tới vẫn diễn biến phức tạp, 

còn kéo dài. Nguy cơ dịch COVID-19 có thể bùng phát, lây lan trong cộng đồng 

là rất lớn do địa bàn có cửa khẩu thu hút nhiều người, nhiều phương tiện giao 

thông từ các điạ bàn khác của cả nước qua lại giao thương hàng hóa xuất nhập 

khẩu nên khó kiểm soát; đặc biệt liên quan đến các trường hợp là công nhân từ 

các khu công nghiệp, từ các  vùng  dịch  trở về địa bàn huyện với số lượng lớn; 

số lượng vắc xin phòng COVID-19 được phân bổ còn ít, nhiều đối tượng chưa 

được tiêm; một bô ̣phâṇ người dân còn có tư tưởng chủ quan, lơ là trong phòng, 

chống  dic̣h  bêṇh... Do đó, các cấp, các ngành cần đẩy maṇh công tác phòng, 

chống dịch để bảo đảm sức khỏe, tính maṇg của Nhân dân, đồng thời tập trung 

quyết liệt thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội năm 2021. 

Để kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh, ngăn ngừa không để dịch COVID-19 

bùng phát trong cộng đồng, yêu cầu các phòng, ban, đơn vị huyện, UBND các xã, 

thị trấn, đề nghị các Ban Đảng Huyện ủy, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể huyện 

theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương và tập trung chỉ đạo, thực hiện 

tốt các nhiêṃ vu ̣trọng tâm sau: 

1. Tăng cường công tác tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch 

COVID-19, quán triệt tinh thần “chống dịch như chống giặc”; thực hiện nghiêm 

túc các nội dung chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, UBND huyện với tinh 

thần chủ động, sáng tạo, quyết liệt, kip̣ thời, thực chất và hiệu quả nhằm thực hiện 

thắng lợi “mục tiêu kép”. 

2. Tiếp tục thực hiện tốt việc tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn và xử lý 

nghiêm các hoạt động nhập cảnh trái phép, nhất là tại các đường mòn, lối mở khu 

vực biên giới. 



3. Thực hiện nghiêm công tác tiếp nhận, cách ly người nhập cảnh. Tăng 

cường quản lý không để lây nhiễm chéo trong khu cách ly, lây ra cộng đồng và 

ngược lại. 

4. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ COVID cộng đồng trong việc thực 

hiện phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” để tuyên truyền, 

vận động, nhắc nhở người dân thực hiện khai báo y tế và các biện pháp phòng, 

chống dịch; phát hiêṇ, quản lý chăṭ che ̃các đối tươṇg về từ vùng dic̣h để yêu cầu 

khai báo y tế, sàng loc̣, cách ly theo quy điṇh. 

5. Tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện kịch bản phòng, chống 

với từng cấp độ dịch COVID-19 để có phương án sẵn sàng đáp ứng tình hình dịch 

trên địa bàn trong thời gian tới. 

6. Đẩy mạnh phát triển kinh tế, duy trì sản xuất, kinh doanh để bảo đảm đời 

sống Nhân dân; tích cực đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Nghị quyết số 

68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg 

ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ hỗ trơ ̣các đối tươṇg bi ̣ ảnh hưởng bởi 

dic̣h COVID-19. 

7. Giao Trung tâm Y tế huyện khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai 

chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 diện rộng bảo đảm an toàn, hiệu quả 

trên địa bàn huyện.    

8. UBND các xã, thị trấn tổ chức laị các điạ điểm cách ly cho phù hợp; có kế 

hoạch dừng hoaṭ đôṇg taị các khu cách ly là trường hoc̣, sau đó tiến hành phun 

thuốc tiêu độc, khử trùng bảo đảm môi trường an toàn phòng, chống dịch để chuẩn 

bi ̣cho khai giảng năm hoc̣ mới. 

9. Các cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm minh 

các trường hợp vi phạm các biện pháp phòng, chống dịch, tung tin thất thiệt liên 

quan đến phòng, chống dịch theo quy định. 

10. Các phòng, ban, đơn vị huyện theo chức năng tiếp tục tuyên truyền 

thường xuyên, liên tục bằng nhiều hình thức, biện pháp khác nhau để huy động cả 

cộng đồng không được lơ là, chủ quan và tham gia tích cực trong công tác phòng, 

chống dịch. Đồng thời, đưa tin trên phương tiện thông tin đại chúng những trường 

hợp vi phạm quy điṇh phòng, chống dịch bi ̣xử lý để răn đe, cảnh báo. 

UBND huyện yêu cầu các phòng, cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn 

thực hiện nghiêm túc các nội dung trên./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (B/c); 

- TT. Huyện ủy (B/c); 

- TT. HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Các Ban XD Đảng, UBMTTQ  

và các Đoàn thể huyện; 

- C, PCVP; 

- Lưu: VT. 

    CHỦ TỊCH 

     

 

 

 

 

 

                   Nguyễn Duy Anh  
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