
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 11 năm 2021 
V/v triển khai biện pháp cấp bách, 

tạm thời trong phòng, chống dịch 

Covid-19 trên địa bàn một số xã, 

thị trấn. 

 

 

 

 

   

Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về ban hành 

Quy định tạm thời “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”;  

Căn cứ diễn biến dịch Covid-19 trên địa bàn. 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 chính trị xã hội huyện theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện tốt một 

số nội dung sau: 

1. Tích cực thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch 

Covid-19; Phát huy tốt 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. UBND huyện Cao Lộc yêu cầu toàn thể cán bộ công chức, nhân viên các cơ 

quan đơn vị và đề nghị nhân dân trên địa bàn huyện Cao Lộc thực hiện tốt một số 

nội dung sau. 

Vận động các gia đình tạm dừng, tạm hoãn đám cưới; Đối với đám cưới đã 

ấn định ngày tổ chức thì chỉ nên mời trong phạm vi gia đình, không mời khách và 

không tổ chức bữa phụ. Đồng thời phải thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, 

chống dịch Covid-19 theo quy định. Đối với đám hiếu phải đảm bảo thực hiện tốt 

các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định của Bộ Y tế. Vận động tổ 

chức trong phạm vi gia đinh, hạn chế đến thăm viếng, không tập trung quá 30 

người. 

- Đối với các cuộc họp, hội nghị: Giảm quy mô, hạn chế tập trung đông 

người, không tổ chức ăn uống, thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K, đảm bảo các 

điều kiện trong phòng chống dịch Covid-19. 

- Yêu cầu các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động đang 

công tác tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện nêu gương không tham dự các 

đám cưới không đến những nơi tập trung đông người, khuyến khích ăn sáng tại 

nhà; khi di chuyển đến địa bàn tỉnh khác phải báo cáo và được lãnh đạo đơn vị 

đồng ý. Đồng thời gương mẫu thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Cocvid-19, 

cài đặt và sử dụng phần mềm PC Covid, Sổ sức khỏe điện tử theo quy định. Giao 

người đứng đầu các đơn vị chịu trách nhiệm về việc quản triệt, đôn đốc và theo dõi 

việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại các cơ quan, đơn vị quản lý. 

 

Kính gửi:  

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

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

- Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn. 
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2. Từ 0h ngày 27/11/2021 đối với địa bàn các thị trấn Đồng Đăng, Cao 

Lộc, các xã Yên Trạch, Hợp Thành, Thuỵ Hùng, Phú Xá và Hồng Phong. Tạm 

dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ như: Karaoke, xông hơi, massage, 

quán bar, điểm truy cập internet, trò chơi điện tử, phòng tập Gym, phòng thể dục, 

yoga, cơ sở spa, cắt tóc, gội đầu, làm đẹp, hàng quán kinh doanh trên vỉa hè.  

Đối với nhà hàng, quán bán hàng ăn, uống tạm thời không đón khách ăn, 

uống tại cơ sở kinh doanh mà thực hiện bán mang về nhà (hoặc hình thức ship 

hàng);  Các nhà trường, cơ sở đào tạo triển khai phương án học trực tuyến.  

Đối với các chợ, nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ, cửa hàng kinh doanh dán 

mã QR và đề nghị nhân viên, khách hàng thực hiện nghiêm túc việc quét mã QR 

bằng phần mềm PC Covid, Sổ sức khỏe điện tử để thuận lợi trong khai báo y tế 

truy vết nhanh khi có phát sinh F0.  

3. Đối với địa bàn các xã còn lại trên địa bàn huyện tiếp tục thực hiện trạng thái 

bình thường mới, đồng thời nghiêm túc thực hiện quy định 5K của Bộ Y tế, khuyến 

khích dán mã QR để khai báo y tế và truy vết nhanh khi có tình huống xảy ra.  

4. Trung tâm Y tế huyện: Triển khai phương án xét nghiệm diện rộng trong 

cộng đồng đối với địa bàn thị trấn Đồng Đăng và các khu vực lân cận với yêu cầu 

nhanh chóng, chính xác, kịp thời. Đảm bảo công tác y tế, thuốc, hóa chất, vật tư y 

tế phục vụ công tác phòng, chống dịch trên địa bàn theo quy định của Bộ Y tế và 

đẩy nhanh chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn huyện Cao Lộc 

năm 2021. 

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát công tác phòng, 

chống dịch tại khu cách ly tập trung trên địa bàn huyện. Phối hợp thực hiện tiếp 

nhận công dân từ vùng dịch trở về, tổ chức khám sàng lọc, phân loại và cách đảm 

bảo công tác phòng, chống dịch bệnh theo quy định của Bộ Y tế. Đồng thời thực 

hiện tốt xét nghiệm PCR đối với tất cả các công dân xuất, cảnh qua cửa khẩu Quốc 

tế Hữu Nghị nhằm phát hiện sớm các trường hợp nhiễm COVID-19 để có biện pháp 

cách ly, quản lý và điều trị kịp thời. 

5. Phòng Văn hóa và Thông tin, 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 đặc biệt 

là Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về ban hành Quy định 

tạm thời  “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả 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 bằng Sổ Sức khỏe điện tử, PC Covid để khai báo y tế, 

dùng mã thẻ QR xanh và 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: Tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch 

COVID-19; Tăng cường hoạt động của Tổ COVID-19 cộng đồng để nâng cao hiệu 

quả phòng, chống dịch từ cộng đồng thôn, bản, tổ dân phố; Chỉ đạo quản lý, giám 

sát chặt chẽ các đối tượng thực hiện cách ly y tế tại nhà theo quy định. Xử lý nghiêm 

các trường hợp vi phạm các quy định về phòng chống dịch trên địa bàn huyện.  
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Công văn này có hiệu lực thi hành và thay thế Công văn số 3281/UBND-

VP ngày 20/11/2021 về việc triển khai một số biện pháp cấp bách tạm thời trong 

phòng chống dịch covid-19 trên địa bàn huyện trong tình hình mới. 

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; 

- UBND tỉnh (B/cáo); 

- Văn phòng Tỉnh ủy (B/cáo); 

- Sở Y tế (B/cáo); 

- TT Huyện ủy; TT HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Trung tâm VHTT&TT huyện; 

- C, PCVP; 

- Lưu: VT. 

   CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

                    Nguyễn Duy Anh 
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