
 

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

HUYỆN BẮC SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:  467  /UBND-VP  Bắc Sơn, ngày 24 tháng 4 năm 2020 

V/v triển khai công tác phòng, 

chống dịch Covid-19 trong tình 

hình mới  

 

Kính gửi:      

- Các phòng, ban, ngành huyện; 

- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Công tác phòng chống dịch Covid-19 của nước ta đang chuyển sang giai đoạn 

mới dài hơi hơn, căn cơ hơn cùng với nhiêṃ vu ̣phục hồi và phát triển kinh tế  - xã 

hôị. Chủ trương chung là có nới lỏng môṭ số biêṇ pháp phòng , chống dic̣h nhưng 

phải thận trọng, không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác.  

Trong thời gian vừa qua cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân trên địa 

bàn huyện Bắc Sơn đa ̃chủ động, tích cực vào cuộc để triển khai thực hiện công tác 

phòng, chống dịch Covid-19; cấp ủy, chính quyền các cấp đã ban hành nhiều văn 

bản chỉ đạo kịp thời, sát sao, quyết liệt từng nhiêṃ vu ̣  cụ thể để tăng cường các 

biện pháp phòng, chống dịch; huy động tập trung mọi nguồn lực cho công tác 

phòng, chống dịch trên địa bàn huyện. Công tác phòng, chống dịch được triển khai 

thực hiện có hiệu quả, đa ̃thực hiện tốt việc tổ chức cách ly các đối tượng tại nhà, 

nơi cư trú và tại cơ sở y tế; triển khai đồng bô ̣các biêṇ pháp y tế để phòng , chống 

dịch; công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch có nhiều cố gắng, nội dung được 

đổi mới nâng cao hiệu quả... Đến nay trên điạ bàn huyện chưa ghi nhận có trường 

hợp dương tính với Covid-19. Cùng với công tác phòng , chống dic̣h, các cấp, các 

ngành đã quan tâm tháo gỡ khó khăn, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của 

người dân và doanh nghiệp; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; bảo đảm an ninh 

chính trị, trật tự an toàn xã hội. 

Thực hiện Công văn số 412/UBND-KGVX ngày 23/4/2020 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình 

mới, UBND huyện yêu cầu các phòng, ban ngành, cấp ủy, chính quyền, Măṭ trâṇ Tổ 

quốc và đoàn thể các cấp tiếp tục thống nhất nhận thức và hành động, quán triệt 

sâu sắc quan điểm “Chống dịch như chống giặc”, huy động sự vào cuộc của cả hệ 

thống chính trị và mọi người dân, đề cao kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm của người 

đứng đầu trong phòng, chống dịch Covid-19. Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo 

của Trung ương, của Tỉnh, của Huyện. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức 

phải gương mẫu, đi đầu trong phòng, chống dic̣h.  

Đề nghị các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn tập 

trung triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau: 
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1. Các cửa hàng kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không thiết yếu được phép mở 

cửa trở lại, nhưng phải thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho 

người mua hàng; chủ cửa hàng phải chịu trách nhiệm về các biện pháp phòng, chống 

dịch của cơ sở do mình quản lý theo hướng dẫn của ngành y tế.  

Các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, thể dục, thể thao, vui chơi, giải tri ́được tổ 

chức thực hiện, nhưng không đươc̣ tâp̣ trung quá 20 người. Tiếp tuc̣ t ạm dừng các 

dịch vụ: quán bar, karaoke.  

2. Tạm dừng hoạt động vận chuyển hành khách liên tỉnh từ Bắc Sơn đến, đi 

qua vùng có nguy cơ cao và ngược lại. Cho phép vận chuyển hành khách đối với 

xe tuyến cố định nhưng chỉ hoạt động tối đa đến 30% theo biểu đồ đối với các tỉnh 

thuộc nhóm có nguy cơ và tối đa đến 50% theo biểu đồ đối với các tỉnh thuộc 

nhóm có nguy cơ thấp (tối thiểu không nhỏ hơn 1 chuyến/tuyến); xe hợp đồng, xe 

du lịch chỉ hoạt động tối đa đến 30% theo tổng số xe của đơn vị kinh doanh vận tải 

với các tỉnh thuộc nhóm có nguy cơ và tối đa đến 50% theo tổng số xe của đơn vị 

kinh doanh vận tải với các tỉnh thuộc nhóm có nguy cơ thấp (tối thiểu không nhỏ 

hơn 1 xe/đơn vị kinh doanh vận tải). 

Đối với vận chu yển hành khách nôị tỉnh , cho phép hoạt động 50% số 

phương tiêṇ hoăc̣ 50% số chuyến/tuyến/đơn vi ,̣ theo phương án vâṇ chuyển hành 

khách đã được chấp thuận. 

Các phương tiện vận tải hành khách khi hoạt động phải bảo đảm yêu cầu 

phòng, chống dịch theo quy điṇh. 

3. Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ quan, đơn vị, 

cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ; công trường đang thi công… theo hướng dẫn 

của cơ quan y tế . Thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, sát khuẩn 

tay, không tập trung quá 20 người trở lên tại nơi công cộng. Cá nhân tự theo dõi sức 

khỏe nếu có biểu hiện sốt, ho, khó thở thì không đến cơ quan, nơi làm viêc̣, không 

ra khỏi nhà mà phải đến cơ sở y tế gần nhất để được khám, điều trị. 

4. Tạm dừng hoạt động Tổ công tác tại Chốt kiểm dịch y tế số 5 phòng, 

chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Bắc Sơn (tại Quyết định số 647/QĐ-

UBND ngày 06/4/2020 của UBND huyện).  

5. Tiếp tục thực hiện cách ly tất cả các đối tượng nhập cảnh vào Việt Nam 

qua địa bàn huyện, cách ly y tế đối với các đối tượng có nguy cơ mắc Covid-19. 

6. Tổ chức cho học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông, học viên Trung 

tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên đi học trở lại từ ngày 27/4/2020. 

Học sinh khối trường dân tộc nội trú, tiểu học, trẻ em bậc học mầm non  đi học trở 

lại từ ngày 04/5/2020. Phòng Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm phối hợp với 

ngành Y tế chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra viêc̣ thực hiện  các biện pháp phòng, 

chống dịch khi học sinh đi học trở lại. 

7. Thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ trực tiếp của các tổ chức, cá nhân tại Bộ 

phâṇ tiếp nhận và trả kết quả “môṭ cửa”  cấp huyện, cấp xã từ ngày 24/4/2020; 
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khuyến khích doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ qua hệ thống dịch vụ công 

trực tuyến, qua dic̣h vu ̣bưu chính công ích. 

8. Các cấp , các ngành t iếp tục tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao 

nhận thức của người dân về phòng, chống dịch bệnh. Các lực lượng chức năng, 

UBND các xã, thị trấn tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các tổ chức, cá 

nhân có hành vi vi phạm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19. 

9. Các cấp, các ngành theo chức năng, nhiệm vụ tâp̣ trung chỉ đaọ tháo gỡ 

khó khăn , đẩy mạnh khôi phục sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội, an 

ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển 

kinh tế - xã hội năm 2020 đa ̃đề ra. 

Uỷ ban nhân dân huyện yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Văn phòng HĐND&UBND huyện;  

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Tô Bắc Thái 
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