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          Kính gửi:  

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;  

- Các cơ quan, đơn vị của tỉnh, trung ương trên địa bàn; 

- Thành viên BCĐ  phòng, chống dịch Covid-19 huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn. 

 

Thực hiện Quyết định số 1218/QĐ-UBND ngày  23/6/2021 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc điều chỉnh thực hiện giãn cách xã hội theo quy định tại Chỉ thị số 

16/CT-TTg sang thực hiện theo quy định tại Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Hữu Lũng. Để 

tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch; sớm đẩy lùi được dịch và huyện 

Hữu Lũng trở thành địa bàn an toàn, không có dịch, Chủ tịch UBND huyện yêu 

cầu các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc các biện pháp như 

sau:  

1. Thực hiện quy định giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 

27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ bắt đầu từ 12 giờ 00 phút ngày 23/6/2021. 

Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, dẫn đến bị động trước diễn biến dịch bệnh. 

2. Tiếp tục quán triệt tinh thần “chống dịch như chống giặc” quyết liệt, tập 

trung chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống dịch. Yêu cầu mọi người dân ở tại 

nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết, hạn chế tụ tập đông người. 

- Không tổ chức các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người 

trong 1 phòng; không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, 

bệnh viện; yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người tại 

các địa điểm công cộng. 

- Tiếp tục dừng các hoạt động tổ chức lễ hội, các hoạt động văn hóa, thể 

thao, giải trí tại các địa điểm công cộng, các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự. 

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

địa bàn. Trừ Nhà máy, cơ sở sản xuất; công trình giao thông, xây dựng; cơ sở kinh  

doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu (như lương thực, thực phẩm, dược phẩm; xăng, 

dầu; điện; nước; nhiên liệu,...); cơ sở giáo dục, ngân hàng, kho bạc, các cơ sở kinh 

doanh dịch vụ trực tiếp liên quan đến hoạt động ngân hàng (như chứng thực, luật 



sư, đăng kiểm, đăng ký giao dịch bảo đảm...), bưu chính, viễn thông, dịch vụ hỗ trợ 

vận chuyển, xuất, nhập khẩu hàng hóa, khám bệnh, chữa bệnh, tang lễ... được tiếp 

tục hoạt động. Đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ phục vụ cho 

khách mang về (hoặc chuyển đến nhà). Các cơ sở kinh doanh dịch vụ thiết yếu 

được phép hoạt động phải có trách nhiệm áp dụng các biện pháp phòng, chống 

dịch tại cơ sở mình, trường hợp không đảm bảo các yêu cầu phòng, chống dịch 

phải dừng hoạt động. 

Người đứng đầu các cơ sở nêu trên chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn tuyệt 

đối và thực hiện đầy đủ các biện pháp chống dịch. 

- Cơ bản dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng; Hạn chế việc di 

chuyển từ địa bàn, khu vực này sang địa bàn, khu vực khác nhất là việc ra – vào 

khu vực có dịch. 

- Toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức, người lao động và nhân 

dân tuyệt đối không được chủ quan, lơ là; tự giác chấp hành các biện pháp phòng, 

chống dịch, nghiêm túc tham gia khai báo y tế, thực hiện đầy đủ các biện pháp tự 

bảo vệ mình, gia đình mình và tham gia có trách nhiệm với các hoạt động phòng, 

chống dịch của các cơ quan chức năng và cộng đồng; thực hiện nghiêm các biện 

pháp phòng chống dịch theo thông điệp 5K của Bộ Y tế. 

3. Công an huyện chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng, các xã, thị trấn 

tổ chức thiết lập, sắp xếp, bố trí lại các chốt kiểm soát hiện đang có trên địa bàn 

huyện, xã (duy trì, giải thế hoặc chuyển vị trí phù hợp); tiếp tục tuần tra trên các 

trục đường chính và tại các khu vực trung tâm, thị trấn, thị tứ để đảm bảo giãn cách 

theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ.  

4. Giao Công an huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trung tâm Y 

tế huyện, UBND các xã, thị trấn tăng cường kiểm tra, xử lý và kiến nghị cấp có 

thẩm quyền xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong công tác phòng, chống dịch 

theo quy định. Đặc biệt xử lý nghiêm các trường hợp về từ vùng có dịch nhưng cố 

tình chốn tránh, không thực hiện việc khai báo y tế và phòng chống dịch theo quy 

định. 

5. Giao Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và 

Truyền thông huyện, UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên 

truyền trên cổng thông tin điện tử huyện, Đài truyền thanh các xã, thị trấn; hệ 

thống loa phát thanh của thôn, tổ dân phố về việc thực hiện giãn cách xã hội, 

phòng, chống dịch Covid-19 để người dân biết và nghiêm túc chấp hành. 

6. UBND, Ban Chỉ đạo phòng chống Covid 19 các xã, thị trấn tiếp tục quản lý 

chặt chẽ, giám sát nghiêm ngặt các trường hợp cách ly tại nhà (Bệnh nhân Covid-19 

khỏi bệnh, các trường hợp F1 hết thời gian cách ly tập trung  trở về địa phương; các 

trường hợp F2, ,…) theo quy định. Tổ chức tốt việc tiếp nhận và quản lý công dân 

phải thực hiện cách ly tại các khu cách ly tập trung của xã.  

Phát huy vai trò của các Tổ COVID cộng đồng tại khu dân cư; tuyên truyền, 

vận động, nhắc nhở nhân dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch; 

hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone và khai báo y tế điện tử; 



giám sát chặt chẽ các trường hợp thực hiện cách ly tại nhà, kịp thời phát hiện, 

thông báo BCĐ xã, thị trấn những trường hợp nghi mắc Covid-19. 

 Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện, 

báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện khi có các vấn đề phức tạp 

phát sinh./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh; 

- TT Huyện ủy, HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn; 

- C, PVP HĐND và UBND huyện;  

- Lưu VT. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Bùi Quốc Khánh 
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