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Kính gửi:      

- Các cơ quan, ban ngành huyện; 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Thông báo số 339/TB-UBND ngày 23/6/2021 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch thường 

trực UBND tỉnh - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tại 

cuộc họp trực tuyến 3 cấp về công tác phòng, chống dịch COVID-19.     

Tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước và trên địa bàn vẫn diễn biến 

phức tạp, đặc biệt đến nay trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã có 07 trường hợp F0 

điều trị khỏi từ vùng dịch trở về địa phương đã tái dương tính với SARS-CoV-2 

và tại địa bàn huyện qua đợt 1 đón công dân trở về địa phương đã ghi nhận 01 

trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là công dân từ vùng có dịch trở về 

được đưa vào Khu cách ly tập trung của huyện. Dự báo trong thời gian tới sẽ tiếp 

tục có nhiều công dân của huyện Bắc Sơn trở về từ các tỉnh có dịch, do đó nguy cơ 

xuất hiện, lây lan dịch bệnh vẫn còn hiện hữu nếu không tổ chức kiểm soát chặt 

chẽ ngay từ đầu.   

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

19 xuất hiện, lây lan trong cộng đồng, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ 

quan, ban ngành, đoàn thể huyện và UBND các xã, thị trấn khẩn trương tập 

trung chỉ đạo, thực hiện tốt các nội dung sau: 

1. Các cấp, các ngành tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực 

hiện quyết liệt, sát sao, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 

theo chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, 

chống dịch các cấp và của Huyện ủy, UBND huyện. Tuyệt đối không được chủ 

quan, lơ là mất cảnh giác hoặc thoả mãn với những kết quả bước đầu đạt được. 

Chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời, linh hoạt trong chỉ đạo điều hành thực 

hiện các biện pháp phòng, chống dịch không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng. 

Tăng cường chống dịch nhưng vẫn bảo đảm thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế 

- xã hội, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn huyện.  

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền; triển khai thực hiện 

tốt Công văn số 734/UBND-VP ngày 03/6/2021 của UBND huyện về việc tăng 

cường cài đặt ứng dụng Bluezone trên địa bàn huyện Bắc Sơn; chỉ đạo cán bộ, 
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công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện 

nghiêm túc việc cài đặt ứng dụng Bluezone, đồng thời hướng dẫn người thân 

trong gia đình bắt buộc cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone để ứng dụng phát 

huy tối đa hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. 

- Đề nghị các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 

COVID-19 huyện tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, theo dõi công 

tác phòng, chống dịch tại địa bàn đã được phân công phụ trách. 

- Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn phải 

chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện về việc thực hiện tốt công tác 

phòng, chống dịch tại địa bàn, cơ quan mình quản lý. Không lơ là, chủ quan và 

cũng không hoang mang, dao động. 

2. Trung tâm Y tế huyện 

- Chủ trì, phối hợp với UBND các xã và các cơ quan liên quan thực hiện 

phương án tiếp nhận, khám sàng lọc, phân loại và bàn giao công dân về Khu các 

ly tập trung cấp xã theo danh sách của Sở Y tế gửi về huyện (dự kiến đón công 

dân về Đợt 2 là 997 người) để quản lý, theo dõi sức khỏe. Đối với các đối tượng 

theo dõi tại gia đình phải được quản lý chặt chẽ, theo dõi đúng quy định. 

- Thực hiện rà soát theo từng mức độ nguy cơ và áp dụng các biện pháp 

phòng, chống dịch tương ứng theo Quyết định số 2686/QĐ-BCĐQG ngày 

31/5/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và căn cứ 

vào tình hình dịch thực tiễn của huyện, chủ động tham mưu, đề xuất với Chủ 

tịch UBND huyện xem xét, quyết định nới lỏng một số dịch vụ thiết yếu, nhưng 

phải đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch. 

- Phối hợp với Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc, Công an 

huyện, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, UBND các xã thực hiện chặt chẽ quy trình 

bàn giao, tiếp nhận, phân loại, quản lý cách ly các công dân trở về từ các vùng 

dịch. Chủ động nắm bắt cụ thể thông tin, xây dựng phương án, điều phối số 

lượng công dân từ Bắc Giang về huyện Bắc Sơn bảo đảm phù hợp với khả năng 

vận chuyển, lấy mẫu xét nghiệm, sàng lọc, cách ly của từng xã. 

- Tiếp tục triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin Covid-19; đảm bảo an 

toàn, hiệu quả; rà soát, chuẩn bị đầy đủ hóa chất, sinh phẩm y tế,… để sẵn sàng 

phòng, chống dịch nếu dịch lây lan diện rộng. 

- Phối hợp với ngành giáo dục triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn kỳ 

thi tuyển sinh đầu cấp và thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Xem xét lấy mẫu xét 

nghiệm hoặc test nhanh kháng nguyên theo hình thức xã hội hóa cho thí sinh 

dự thi, cán bộ giáo viên làm công tác thi tốt nghiệp THPT năm 2021  trên địa 

bàn huyện (khi có đề xuất của các trường). 

3. Công an huyện chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện tốt 

công tác đảm bảo an ninh, trật tự tại các Khu cách ly tập trung trên địa bàn 

huyện; xây dựng phương án đảm bảo an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 

2021 và công tác đón nhận công dân trở về từ tỉnh Bắc Giang. Kiên quyết xử lý 
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nghiêm các trường hợp không hợp tác, không chấp hành việc khám sức khỏe 

sàng lọc, việc áp dụng cách ly phòng, chống dịch theo quy định. 

4. Văn phòng HĐND và UBND huyện chủ trì, phối hợp với Trung tâm Y 

tế huyện và các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát các Khu cách ly 

tập trung trên địa bàn huyện; không để lây nhiễm chéo trong các cơ sở y tế, khu 

cách ly, lây ra cộng đồng và ngược lại.  

5. Phòng Văn hóa và Thông tin tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, 

đơn vị trên địa bàn huyện áp dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch, 

đặc biệt là đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân cài đặt, sử dụng ứng 

dụng truy vết Bluezone. 

6. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện tiếp tục tuyên 

truyền thường xuyên, liên tục, bằng nhiều hình thức, biện pháp khác nhau để 

nâng cao nhận thức của người dân không được lơ là, chủ quan trong công tác 

phòng, chống dịch. Đồng thời, đưa tin trên phương tiện thông tin đại chúng 

những trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch bị xử lý để răn đe, cảnh 

báo.  

7. Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-CP 

ngày 08/02/2021 của Chính phủ; Hướng dẫn số 436/HDLS-STC-SYT ngày 

26/02/2021 của liên Sở Tài Chính – Sở Y tế hướng dẫn chi phí cách ly y tế, 

khám chữa bệnh và chế độ đặc thù trong phòng chống Covid – 19, hướng dẫn 

các xã, thị trấn sử dụng nguồn kinh phí dự phòng và các nguồn kinh phí khác 

trong thực hiện công tác phòng chống dịch. 

8. Đề nghị Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện tiếp tục 

kêu gọi các hội viên, đoàn viên chủ động tuyên truyền các biện pháp phòng, 

chống dịch; đồng thời, vận động các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm ủng hộ công 

tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện. 

9. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Chủ động rà soát lại các kế hoạch, phương án luôn sẵn sàng đáp ứng với 

mọi tình huống dịch có thể xảy ra, đảm bảo phương châm “4 tại chỗ”. Tiếp tục 

phát huy hiệu quả của Tổ COVID cộng động. 

- Thực hiện chặt chẽ quy trình tiếp nhận, phân loại, quản lý cách ly các 

công dân trở về từ các vùng dịch. Chủ động nắm bắt cụ thể thông tin, xây dựng 

phương án, điều phối số lượng công dân trở về địa phương bảo đảm phù hợp với 

khả năng cách ly và vận chuyển công dân về gia đình để cách ly, theo dõi đúng 

quy định. 

- Phối hợp tổ chức tốt việc kết nối tiêu thụ sản phẩm nông sản; có các giải 

pháp căn cơ, bài bản, tăng cường liên kết với doanh nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng 

công nghệ thông tin, thương mại điện tử trong việc tiêu thụ hàng hóa. 

- Tổ chức biểu dương khen thưởng kịp thời các đơn vị, cá nhân tiêu biểu, 

thực hiện tốt các hoạt động trong phòng, chống dịch trên địa bàn. Đồng thời xử 

lý nghiêm các hành vi vi phạm trong phòng, chống dịch theo thẩm quyền. 
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10. Trường Trung học phổ thông Bắc Sơn, Trường Trung học phổ Vũ Lễ 

phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham mưu xây dựng các phướng án phòng, 

chống dịch COVID-19 tại trường để chuẩn bị thực hiện tốt cho kỳ thi tốt nghiệp 

trung học phổ thông năm 2021 bảo đảm an toàn theo đúng chỉ đạo của Ban Chỉ 

đạo phòng, chống dịch COVID-19 các cấp, của Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào 

tạo.  

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 các nội 

dung yêu cầu trên./. 

 
 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- C, PCVP HĐND&UBND huyện; 

- Trang thông tin điện tử huyện;  

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
Nguyễn Ngọc Thiều 
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