
ỦY BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN CAO LỘC 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /UBND-VP Cao Lộc, ngày       tháng 7 năm 2021 
V/v tăng cường nâng cao các biện 

pháp phòng, chống dịch Covid-19  

trên địa bàn huyện Cao Lộc. 

 

 

             Kính gửi:   

- Các Phòng, ban, ngành, đơn vị huyện; 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện; 

- Các thành viên BCĐ phòng chống dịch Covid-19 cấp huyện; 

- UBND, BCĐ phòng chống dịch Covid-19 các xã, thị trấn. 
 

Căn cứ Quyết định 2686/QĐ-BCĐQG ngày 31/5/2021 của Ban chỉ đạo Quốc 

gia phòng chống dịch Covid-19 về việc ban hành “Quy định đánh giá mức độ nguy cơ 

và các biện pháp hành chính tương ứng trong phòng chống dịch Covid-19; 

Thực hiện Công văn số 1011/UBND-KGVX, ngày 25/7/2021 của UBND tỉnh 

về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; Công văn số 

931/UBND-KGVX ngày 12/7/2021 của UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp 

phòng, chống dịch COVID-19 đối với người từ các vùng dịch trở về tỉnh Lạng Sơn. 

Trước diễn biến hết sức phức tạp của dịch Covid 19 trên địa bàn cả nước, đặc 

biệt địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và các tỉnh phía Nam, tiềm ẩn nhiều 

nguy cơ lây lan dịch bệnh vào địa bàn huyện Cao Lộc, nhất là những người trở về và 

đến từ vùng dịch. Tính đến 16 giờ ngày 28/7/2021, trên địa bàn huyện Cao Lộc đã 

phát hiện cách ly điều trị 03 F0, tiến hành truy vết nhanh trên địa bàn huyện được 25 

F1, 27 F2 tổ chức đưa đi cách ly, phun khử khuẩn các khu vực có nguy cơ cao theo 

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

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

huyện, UBND các xã, thị trấn; đề nghị Ủy ban MTTQ và các đoàn thể huyện theo 

chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt các nhiệm 

vụ trọng tâm sau: 

1. Tích cực, triển khai thực hiện, nghiêm túc các văn bản chỉ đạo Ban Bí thư, 

Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, của Tỉnh 

ủy, UBND tỉnh, các quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế, Sở Y tế và UBND huyện; tuyệt 

đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, người đứng đầu các cấp, các ngành trực tiếp 

chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh tại cơ quan, đơn vị trên địa bàn, 

chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện, trước pháp luật về việc triển khai công 

tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn, phạm vi quản lý. 

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khuyến cáo cán bộ, công chức, viên chức 

và mọi người dân không đến các địa phương có dịch. Trong trường hợp thật sự cần 

thiết phải di chuyển đến địa phương có dịch thì người dân phải thông bảo cho chính 

quyền cấp xã nơi đang cư trú (cán bộ, công chức, viên chức phải báo cáo thủ trưởng 

cơ quan, đơn vị) biết để theo dõi, đồng thời quản lý khi trở về địa phương. Các đơn vị 
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chức năng, UBND các xã, thị trấn xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định 

về phòng, chống dịch bệnh như: không đeo khẩu trang, đưa tin thất thiệt về tình hình 

dịch bệnh, trốn tránh không khai báo y tế hoặc khai báo gian dối, không trung thực... 

3. Từ 0 giờ ngày 30/7/2021 dừng một số dịch vụ không thiết yếu trên địa bàn 

huyện như: Điểm truy cập Internet, trò chơi điện tử, hoạt động vui chơi giải trí đông 

người; Karaoke, quán bar, xông hơi, massage, spa, 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 và các khu đô thị trên địa bàn. 

Nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ được bán hàng cho khách 

mang về, nghiêm cấm phục vụ khách tại chỗ. Đối với các đám cưới, đám hỏi, đám giỗ 

. . . chỉ tổ chức trong phạm vi gia đình, không tụ tập quá 30 người và phải đảm bảo tốt 

các biện pháp phòng, chống dịch, thực hiện giãn cách theo quy định. 

Đối với đảm hiếu khi tổ chức tại một thời điểm không qúa 30 người và phải 

đảm bảo tốt các biện pháp phòng, chống dịch, thực hiện giãn cách theo quy định. Đặc 

biệt chú ý đảm bảo an toàn phòng dịch Covid-19 khi đưa tang, hạ huyệt cần hạn chế 

tối đa người tham dự. 

Các cơ quan đơn vị khi tổ chức Hội nghị, lễ kỷ niệm cần đảm bảo tốt nguyên 

tắc phòng chống dịch Covid-19, hạn chế tối đa lượng người đến dự không được mời 

quá 30 đại biểu, không tổ chức liên hoan. Trường hợp đặc biệt cần xin ý kiến chỉ đạo 

của UBND huyện trước khi thực hiện. 

UBND huyện yêu cầu toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và đề 

nghị quần chúng nhân dân trên địa bàn huyện nâng cao ý thức trách nhiệm, tuân thủ 

các biện pháp phòng chống dịch và chỉ ra khỏi nhà khi thực sự cần thiết. 

4. Trung tâm Y tế huyện: Rà soát, hoàn thiện phương án phòng, chống dịch, 

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. 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. 

Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc, hướng dẫn chuyên môn trong việc 

khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm, tổ chức cách ly theo đúng quy định; Thường xuyên 

cập nhật diễn biến tình hình dịch bệnh trong nước, tại tỉnh và huyện báo cáo UBND 

huyện để chỉ đạo kịp thời các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn. 

Phối hợp với UBND các xã, thị trấn. Ban quản lý các chợ trên địa bàn rà soát 

lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR ngẫu nhiên theo chỉ đạo của Tỉnh, của Sở Y tế.  

5. Công an huyện, các đồn Biên phòng trên địa bàn huyện: Phối hợp kiểm tra, 

kiểm soát chặt chẽ người hàng hóa, phương tiện đi, đến huyện Cao Lộc, Yêu cầu các 

nhà xe trên địa bàn phải ghi đẩy đủ họ, tên, địa chỉ cư trú, số điện thoại của hành 

khách đi từng chuyến xe để phục vụ công tác truy vết khi cần thiết. Kiểm tra kiểm 

soát tốt tuyến biên giới, các lán chốt chặn tại biên giới đảm bảo phát hiện xử lý các 

hành vi xuất nhập cảnh trái phép. 

Phối hợp với UBND các xã, thị trấn và các đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý, 

tham mưu xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định phòng, chống dịch. 
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6. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông, 

UBND các xã, thị trấn: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền thường xuyên, liên tục, bằng 

nhiều hình thức, biện pháp khác nhau (trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng 

xã hội, tuyên truyền lưu động, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh các 

phường, xã ) yêu cầu chấp hành nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch. Đồng 

thời, đưa tin trên phương tiện thông tin đại chúng những trường hợp vi phạm quy định 

phòng, chống dịch bị xử lý để răn đe, cảnh báo. 

7. Đội Quản lý trật tự đô thị: Phối hợp với UBND các xã, thị trấn tăng cường 

công tác kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định. 

8. UBND các xã, thị trấn: Tăng cường công tác tuyên truyền các biện pháp 

phòng, chống dịch COVID-19; nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ COVID cộng 

đồng trong việc thực hiện phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, và từng đối 

tượng" để tuyên truyền, vận động, nhắc nhớ người dân thực hiện khai báo y tế và các 

biện pháp phòng, chống dịch; kịp thời phát hiện, quản lý chặt chẽ các đối tượng cách 

ly tại nhà, đối tượng về từ vùng dịch để yêu cầu khai báo y tế, sàng lọc, cách ly theo 

quy định. 

Tăng cường công tác kiểm tra xử lý, tham mưu xử lý nghiêm các trường hợp 

vi phạm các quy định về phòng chống dịch trên địa bàn.  

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

các xã, thị trấn; đề nghị ủy ban MTTQ và các đoàn thể huyện nghiêm túc triển khai 

thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- VP UBND tỉnh (B/cáo); 

- Sở Y tế (B/cáo); 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- các thành viên BCĐ phòng chống  

Dịch Covid-19 huyện; 

- Trang thông tin điện tử; 

- C, PCVP; 

- Lưu: VT. 

   CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

                    Nguyễn Duy Anh 
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