
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN CAO LỘC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:         /UBND-VP 

V/v thực hiện có hiệu quả các 

biện pháp phòng, chống dịch 

COVID-19 trước diễn biễn 

phức tạp hiện nay 

Cao Lộc, ngày        tháng 11 năm 2021 

 
Kính gửi:   

- Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các xã, thị trấn; 

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

- Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện; 

- Trung tâm y tế huyện Cao Lộc; 

- Công an huyện. 

 

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, số ca mắc trong cộng 

đồng liên tục tăng tại địa bàn tỉnh Lạng Sơn, trong những ngày vừa qua số ca mắc 

liên tục gia tăng từ số lái xe vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu và công dân di 

chuyển từ vùng dịch về địa phương, đặc biệt đã xuất hiện một số ca mắc trong 

cộng đồng không rõ nguồn lây tại thị trấn Đồng Đăng và có liên quan đến một số 

địa bàn xã lân cận. 

Thực hiện Công văn số 5228/SYT-NVYD, ngày 22/11/2021 của Sở Y tế 

tỉnh Lạng Sơn về việc tiếp tục thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch 

COVID-19. Để tiếp tục thực hiện tốt công tác giám sát và chủ động các biện pháp 

phòng, chống dịch COVID-19 vừa an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả vừa phục 

hồi phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh - xã hội, UBND huyện yêu cầu Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch COVID-19 các xã, thị trấn và các phòng, ban, đơn vị liên quan 

khẩn trương triển khai một số nội dung sau: 

1. Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 các xã, thị trấn  

- Tiếp tục quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm, đồng bộ, quyết 

liệt, có hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng 

chống dịch COVID-19; Căn cứ các tiêu chí và tình hình thực tế diễn biến dịch 

bệnh trên địa bàn, thường xuyên tổ chức đánh giá và xác định cấp độ dịch theo 

hướng dẫn tại Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế để 

triển khai các biện pháp bảo đảm thống nhất, thông suốt, phát huy tính chủ động, 

sáng tạo của các địa phương. 

- Chủ động xây dựng kịch bản đáp ứng với các tình huống dịch bệnh trên địa 

bàn quản lý cụ thể, chi tiết, khả thi và đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm 

soát hiệu quả dịch COVID-19. 

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền để những người dân tại các 

địa bàn có trường hợp mắc COVID-19, địa bàn có nguy cơ chủ động khai báo với 
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cơ quan y tế để được hướng dẫn theo dõi sức khỏe và áp dụng các biện pháp phòng 

bệnh theo quy định. 

- Truy vết nhanh thần tốc các ca nhiễm, nghi nhiễm bệnh và các trường hợp 

liên quan lấy mẫu xét nghiệm để phát hiện cách ly ngăn chặn nguồn lây ra khỏi 

cộng đồng. Chỉ đạo ngành y tế tổ chức xét nghiệm các trường hợp có một trong các 

biểu hiện triệu chứng sốt, ho, mệt mỏi, đau họng, mất vị giác và khứu giác, khó 

thở, trường hợp xét nghiệm dương tính thì kịp thời tổ chức cách ly, tích cực điều trị 

theo quy định.  

- Chuẩn bị sẵn sàng đưa các Trạm Y tế lưu động vào hoạt động ngay tại xã, 

thị trấn, ở những nơi dịch bùng phát, địa bàn dịch phức tạp để người dân được tiếp 

cận các dịch vụ y tế từ sớm, từ xa, ngay tại cơ sở; bảo đảm về thuốc điều trị, trang 

thiết bị y tế; khoanh vùng, cách ly được thực hiện trên phạm vi hẹp nhất có thể; 

- Đẩy nhanh tốc độ tiêm vắc xin mũi 2 phòng COVID-19 cho các đối tượng; 

khẩn trương rà soát, đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm cho người trên 65 tuổi, người 

50 tuổi trở lên, người có bệnh nền và phụ nữ có thai và trẻ em 12-17 tuổi; rà soát, 

tiêm mũi 1 cho các đối tượng chưa tiêm, hoãn tiêm. 

- Tiếp tục phát huy vai trò tổ COVID-19 dựa vào cộng đồng trong giám sát, 

xét nghiệm, theo dõi y tế các trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh để phát 

hiện sớm, tổ chức cách ly, theo dõi sức khỏe phù hợp và xử lý kịp thời các ổ dịch 

COVID-19. 

- Huy động đủ các lực lượng làm công tác đảm bảo an ninh trật tự, y tế, hậu 

cần làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch các ngõ, khu, khối phố nơi phong tỏa và 

các khu vực trưng dụng làm nơi cách ly tập trung như trường học, nhà văn hóa..... 

2. Trung tâm y tế huyện 

- Tiếp tục tăng cường giám sát trọng điểm hội chứng cúm (ILI), viêm phổi 

nặng (SVP), giám sát trọng điểm COVID-19, giám sát dựa vào sự kiện (EBS), 

giám sát phát hiện sớm các trường hợp nghi mắc COVID-19 tại cộng đồng, thực 

hiện lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp nghi ngờ có biểu hiện ho, sốt nhằm phát 

hiện sớm các trường hợp mắc COVID-19. 

- Hướng dẫn các xã, thị trấn kịp thời khoanh vùng, cách ly, xử lý triệt để ổ 

dịch không để lây lan, bùng phát trong cộng đồng; đồng thời triển khai tốt các hoạt 

động y tế, tránh lây nhiễm chéo trong khu vực cách ly, khu phong tỏa.  

- Các cơ sở khám chữa bệnh phải nghiêm túc thực hiện phân luồng, khai báo 

y tế, kiểm tra thân nhiệt, yêu cầu người đến khám bệnh thực hiện các quy định 

phòng chống COVID-19; bảo đảm đủ oxy, máy thở, giường cấp cứu, các điều kiện 

cần thiết khác trong thời gian sớm nhất; tổ chức tốt việc điều phối và công tác phân 

tầng điều trị, ưu tiên điều trị tầng 1, 2, hạn chế bệnh nhân chuyển nặng, đảm bảo 

người bệnh được thu dung, cấp cứu, điều trị kịp thời.  

- Chỉ đạo về chuyên môn các trạm y tế lưu động, tổ chăm sóc người mắc 

COVID-19 tại cộng đồng, yêu cầu phải cụ thể về địa điểm, nhân lực, trang thiết bị 

y tế, thuốc, oxy y tế,…theo kế hoạch đã ban hành, chủ động sẵn sàng kích hoạt một 

số trạm y tế lưu động tại địa bàn có số ca mắc COVID-19 tăng cao, đảm bảo người 
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dân được tiếp cận các dịch vụ y tế từ sớm, từ xa; chỉ đạo Trạm y tế xã thực hiện xét 

nghiệm các trường hợp có một trong các biểu hiện triệu chứng sốt, ho, mệt mỏi, 

đau họng, mất vị giác và khứu giác, khó thở….  

- Tăng cường điều động và bổ sung nhân lực cho các Trạm Y tế tại các xã, 

thị trấn có số ca mắc COVID-19 tăng cao đảm bảo đủ nhân lực chăm sóc sức khỏe 

cho người dân, kể cả các bệnh khác. 

- Phân bổ vật tư xét nghiệm kháng nguyên nhanh để test nhanh cho người 

dân trên địa bàn khi có yếu tố nghi nhiễm COVID-19 đến khám tại trạm y tế đảm 

bảo tất cả các trạm y tế xã trên địa bàn có đủ trang thiết bị đáp ứng công tác phòng 

chống dịch bệnh trên địa bàn. 

- Tổ chức xét nghiệm tầm soát ngẫu nhiên tại các khu vực có ca lây nhiễm, 

khu vực nguy cơ cao, tập trung đông người như chợ, bến xe, siêu thị….để phát 

hiện sớm các ca nhiễm tại cộng đồng. 

3. Công an huyện 

- Phối hợp với ngành y tế tổ chức điều tra truy vết nhanh các trường hợp 

nghi nhiễm bệnh, phát hiện xử lý kịp thời các đối tượng không hợp tác, vi phạm 

các quy định về phòng chống dịch bệnh xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.  

- Tăng cường hỗ trợ lực lượng tham gia đảm bảo công tác an ninh trật tự, an 

tòan xã hội tại chốt kiểm soát dịch các ngõ, khu, khối phố nơi phong tỏa và các khu 

vực trưng dụng làm nơi cách ly tập trung như trường học, nhà văn hóa. 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai 

thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Sở Y tế; 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- BCĐ phòng chống dịch COVID-19 cấp huyện, 

cấp xã, Tổ công tác 2763; 

- C, PCVP; 

 - Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thịnh 
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