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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. Ban chỉ đạo phòng chống dịch 

Covid-19 huyện, Uỷ ban nhân dân huyện Cao Lộc yêu cầu các phòng, ban, cơ 

quan, 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. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch  theo 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”; 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 00h ngày 20/01/2022 các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Cao Lộc 

triển khai một số biện pháp tạm thời như sau: 

- Tiếp tục tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu: 

Karaoke, điểm truy cập internet, trò chơi điện tử, xông hơi, massage, quán kinh 

doanh trên vỉa hè. 

- Tổ chức hoạt động bình thường đối với nhà hàng, quán bán hàng ăn, uống, 

phòng tập Gym, phòng thể dục, yoga, cơ sở spa, cắt tóc, gội đầu, làm đẹp và các 

hoạt động thể thao. Thực hiện nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế và thực hiện dán 

mã QR để nhân viên, khách hàng... thực hiện quét mã đảm bảo công tác truy vết 

phòng chống dịch.  

- Đối với các chợ, khách sạn, nhà nghỉ, cửa hàng kinh doanh dán mã QR và 

đề nghị nhân viên, khách hàng thực hiện nghiêm túc quy định 5K và quét mã QR 

bằng phần mềm PC Covid để thuận lợi trong khai báo y tế truy vết nhanh khi có 

phát sinh F0.  

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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- Đối với các sự kiện, hội nghị, họp mặt... nên hạn chế số lượng đại biểu 

tham dự, đảm bảo đủ giãn cách trong công tác phòng, chống dịch và phù hợp với 

tình hình dịch trên địa bàn. 

- Đối với các lễ cưới, tiệc cưới: vận động tổ chức trong phạm vi gia đình 

không nên tập trung đông người, khuyến khích dùng hình thức báo hỷ thay cho 

mời dự lễ cưới, tiệc cưới.  

- Đối với đám tang: Vận động tổ chức trong phạm vi gia đình, không nên tập 

trung đông người, tuân thủ quy trình, biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.  

3. Công văn này thay thế Công văn số 58/BCĐ-VP, ngày 08/01/2022 của 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 triển khai biện pháp cấp bách, tạm thời 

trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn một số xã, thị trấn. 

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện, Uỷ ban nhân dân huyện 

Cao Lộc yêu cầu các phòng, ban, cơ quan, UBND các xã, thị trấn tổ chức 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; 

- Sở Y tế; 

- TT Huyện ủy; TT HĐND huyện; 

- BCĐ, Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch 

COVID-19 huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Trung tâm VHTT&TT huyện; 

- C, PCVP; 

- Lưu: VT. 

 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC    

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

                    Nguyễn Duy Anh 
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