
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 3  năm 2022 

V/v thực hiện trở lại các hoạt động 

trong trạng thái bình thường mới 

trên địa bàn huyện 

 

 

 

 

 

   

 

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” gắn với phục hồi phát triển kinh tế -xã hội; Quyết định số: 4800/QĐ-

BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn tạm thời về chuyên 

môn y tế thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ;  

Thực hiện Công văn số 497/BVHTTDL-VHCS, ngày 18/02/2022 của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức các hoạt động kinh doanh dịch vụ 

karaoke, dịch vụ vũ trường trong điều kiện bình thường mới. 

Huyện Cao Lộc được đánh phân loại cấp độ dịch là cấp 1 (bình thường mới) 

và có tỷ lệ tiêm trong độ tuổi hiện nay đạt gần 100%. Để tiếp tục thực hiện mục 

tiêu kép vừa phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả vừa phát triển kinh tế - xã hội 

theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Được sự nhất trí của Trưởng ban 

chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Cao Lộc. 

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 huyện theo chức năng, nhiệm vụ 

thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Tiếp tục 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. Tích cực chủ động trong công tác vừa phòng, chống dịch vừa phát 

triển kinh tế - xã hội để bảo đảm hoàn thành “Mục tiêu kép”, “thích ứng an toàn, 

linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”. Yêu cầu toàn thể cán bộ đảng viên, 

đoàn viên hội viên và đông đảo quần chúng nhân dân trên địa bàn huyện thực hiện tốt 

quy định 5K của Bộ Y tế, vận động những người chưa tiêm phòng dịch Covid-19 đi 

tiêm kịp thời theo quy định. Chủ động tets nhanh, xét nghiệm PCR để có biện pháp 

cách ly kịp thời theo quy định.  

2. Từ 0 giờ ngày 21/3/2022 cho phép hoạt động trở lại tất cả các loại hình 

dịch vụ trong trạng thái bình thường mới. Yêu cầu chủ các cơ sở kinh doanh, dịch 

vụ như: các khách sạn, nhà hàng, karaoke, quán bar, xông hơi, massage, các phòng 

tập Gym, phòng thể dục, yoga, cơ sở spa, phòng tập và các môn thể dục thể thao 

khác, điểm truy cập internet, trò chơi điện tử phải dán mã QR tại địa điểm kinh 

doanh, yêu cầu khách hàng quét mã QR và đảm bảo thực hiện tốt các biện pháp 

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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phòng chống dịch. Khi phát sinh F0, giao Chủ tịch UBND cấp xã yêu cầu chủ cơ 

sở tạm dừng kinh doanh, tiến hành phun khử khuẩn, thông báo đến những người 

tiếp xúc gần và triển khai công tác phòng chống dịch không để dịch lây lan ra cộng 

đồng. Nếu đủ điều kiện sẽ tiếp tục cho phép kinh doanh theo quy định. 

3. Trung tâm Y tế huyện: Tích cực chủ động phối hợp với UBND các xã thị 

trấn tiêm phòng dịch cho 100% người dân trên địa bàn theo quy định. Chỉ đạo 

Trạm y tế các xã thị trấn, các trạm y tế lưu động xử lý khoanh vùng những nơi có 

nguy cơ cao, phát sinh nhiều F0. Báo cáo kịp thời với Ban chỉ đạo phòng chống 

dịch, Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 huyện để chỉ đạo các biện 

pháp cấp bách theo quy định. 

4. 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, sử dụng ứng dụng Sức khỏe điện tử, PC Covid để khai 

báo y tế, dùng mã thẻ QR xanh và thực hiện tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế.  

5. UBND các xã, thị trấn: Nắm chắc địa bàn, theo dõi sát tình hình và chỉ 

đạo nâng cao trách nhiệm của Tổ COVID-19 cộng đồng trong tuyên truyền phòng 

chống dịch Covid-19 và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh không để dịch 

bệnh lây lan; 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 pháp luật trong 

phòng chống dịch Covid-19.  

6. Các cơ quan, phòng, ban, đơn vị, UBND các xã thị trấn tích cực triển khai 

thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Kịp thời báo cáo những khó khăn vướng mắc để 

chỉ đạo giải quyết kịp thời theo quy định. 

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); 

- 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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