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Kính gửi:      

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Thông báo số 226/TB-UBND ngày 06/5/2021 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh tại 

cuộc họp về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.  

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến ngày càng phức tạp nhằm 

kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh, ngăn ngừa không để dịch bệnh COVID-19 xuất 

hiện, lây lan trong cộng đồng trên địa bàn huyện, Ủy ban nhân dân huyện Bắc 

Sơn yêu cầu các phòng, ban ngành, đoàn thể huyện và UBND các xã, thị trấn 

khẩn trương tập trung thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 với 

các nhiệm vụ trọng tâm sau: 

1. Các phòng, ban ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn hạn chế 

các hoạt động tập trung đông người không cần thiết, nếu cần thiết phải tổ chức 

thì giảm số lượng người cho phù hợp, giãn cách và phải bảo đảm các biện pháp 

phòng, chống dịch COVID-19; các cuộc họp có thể chuyển sang hình thức họp 

trực tuyến. 

Tiếp tục tăng cường tuyên truyền về thực hiện tốt các biện pháp phòng, 

chống dịch COVID-19, nhất là thực hiện nghiêm thông điệp 5K theo chỉ đạo của 

Bộ Y tế tại các cơ quan, đơn vị, cơ sở trên địa bàn, đặc biệt tại các cơ sở y tế, 

trường học, cơ sở sản xuất, chợ, siêu thị, bến xe, các địa điểm công cộng tập 

trung đông người, trên các phương tiện giao thông công cộng, điểm du lịch, nhà 

nghỉ,... Cần tăng thời lượng tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bằng xe 

lưu động, phát huy hiệu quả hệ thống loa truyền thanh, loa di động, tờ rơi, tờ gấp 

và các hình thức phù hợp khác; chọn lọc những nội dung chính, trọng tâm, ngắn 

gọn, dễ hiểu để tuyên tuyền.  

2. Công an huyện chủ trì, phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 5 (Tổ 

địa bàn Bắc Sơn), Văn phòng HĐND và UBND huyện, Phòng Văn hóa và 

Thông tin, UBND các xã, thị trấn tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm 

các trường hợp vi phạm về phòng, chống dịch bệnh như: không đeo khẩu trang, 

đưa thông tin không đúng sự thật, găm hàng, tăng giá,… thông báo các trường 

hợp bị xử lý vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng để răn đe, cảnh 

báo.  
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3. Trung tâm Y tế huyện  

- Chỉ đạo các khoa, phòng, Trạm y tế các xã, thị trấn tăng cường kiểm tra, 

giám sát các biện pháp phòng, chống dịch tại đơn vị, tại cộng đồng, nhất là tại 

khu vực cách ly tập trung (Khoa Truyền nhiễm); tăng cường mức độ cảnh báo, 

kiểm tra, giám sát người bệnh và người nhà bệnh nhân đến khám, tư vấn, điều 

trị, không để lây nhiễm chéo. Rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ 

chống dịch, bảo đảm cơ số dự trữ để chủ động đáp ứng nhanh, kịp thời các tình 

huống dịch bệnh. 

- Chủ động tham mưu, đề xuất với UBND huyện các biện pháp phòng, 

chống dịch trong tình hình mới. Luôn trong tâm thế sẵn sàng kích hoạt các biện 

pháp phòng, chống dịch ở mức cao nhất, trước hết là thần tốc truy vết, phân loại 

đối tượng có liên quan đến người nghi nhiễm COVID-19 và tổ chức cách ly y tế 

theo đúng quy định. Tổ chức lấy mẫu gửi làm xét nghiệm SARS-CoV-2 trên 

diện rộng để sớm phát hiện ca mắc bệnh, áp dụng ngay các biện pháp cần thiết, 

dập dịch kịp thời không để dịch lây lan ra cộng đồng. 

4. Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện căn cứ tình hình dịch cụ thể ở 

từng địa bàn tham mưu UBND huyện để quyết định về việc cho học sinh nghỉ 

học từng lớp, nghỉ cục bộ từng trường ở những nơi có nguy cơ dịch bệnh cao.  

5. Công an huyện, UBND các xã, thị trấn thực hiện chế độ báo cáo tình 

hình phòng, chống dịch với Chủ tịch UBND huyện trước 15 giờ 00 hàng ngày 

(qua Giám đốc Trung tâm Y tế huyện, Chánh Văn phòng HĐND và UBND 

huyện); các cơ quan, đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-

19 còn lại chủ động báo cáo Chủ tịch UBND huyện khi có tình huống phức tạp 

phát sinh (qua điện thoại hoặc bằng văn bản).  

Giao Trung tâm Y tế huyện tham mưu tổng hợp báo cáo của UBND 

huyện gửi UBND tỉnh (qua Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn) trước 16 giờ 00 

phút hàng ngày về tình hình phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện. 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành đoàn thể huyện, 

UBND các xã, thị trấn khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các ngành thành viên BCĐ PCD Covid-19 huyện 

theo QĐ số 2677/QĐ-UBND; 

- C, PCVP HĐND&UBND huyện;  

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
Nguyễn Ngọc Thiều 
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