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

HUYỆN HỮU LŨNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

 Số:           /UBND-VP Hữu Lũng, ngày       tháng 5  năm 2021 

V/v giãn cách xã hội để thực hiện 

công tác phòng, chống dịch Covid-19 

 

 

 

Kính gửi:  

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

 - Các cơ quan của tỉnh, Trung ương trên địa bàn; 

 - UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Quyết định số 1054/QĐ-UBND ngày 28/5/2021 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid – 19 trên địa bàn 

huyện Hữu Lũng; Chủ tịch UBND huyện Hữu Lũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, 

UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc các biện pháp cấp bách sau: 

- Đối với các xã, thị trấn đã có dịch COVID-19 (có ca dương tính) Minh 

Sơn, Minh Hòa, Hồ Sơn, Hòa Thắng, Đồng Tân, Nhật Tiến, Vân Nham, 

Thanh Sơn, Yên Bình, Thiện Tân, Quyết Thắng, Minh Tiến, thị trấn Hữu 

Lũng: Thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của 

Thủ tướng Chính phủ. 

- Đối với những xã chưa có dịch COVID-19 (các xã: Hòa Lạc, Cai Kinh, 

Sơn Hà, Hòa Sơn, Tân Thành, Hòa Bình, Yên Thịnh, Yên Vượng, Yên Sơn, 

Hữu Liên, Đồng Tiến): Thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg 

ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ. 

Thời gian thực hiện giãn cách xa ̃hôị: Bắt đầu từ 00 giờ ngày 29/5/2021 đến 

khi có quyết điṇh mới. 

1. Đối với các xã thực hiện theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của 

Thủ tướng Chính phủ 

- Yêu cầu toàn thể nhân dân 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. 

- Dừng 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. 

- 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. 

- Tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ 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; 
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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) và yêu cầu phải thực hiện tốt công tác 

phòng, chống dịch bệnh Covid – 19. 

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 tối đa 

việc di chuyển từ địa bàn, khu vực này sang địa bàn, khu vực khác; dừng việc di 

chuyển từ vùng có dịch đến các địa phương khác, trừ trường hợp đặc biệt vì lý do 

công vụ và các trường hợp cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần 

thiết, xe đưa đón công nhân, chuyên gia của các doanh nghiệp, chuyên chở nguyên 

vật liệu sản xuất. 

 2. Đối với các xã thực hiện theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 

của Thủ tướng Chính phủ 

  - Thực hiện cách ly xã hội phải đảm bảo theo nguyên tắc gia đình cách ly với 

gia đình, thôn cách ly với thôn, xã cách ly với xã. Yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, 

chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như:  

+ Mua lương thực, thực phẩm, dược phẩm và hàng hóa, dịch vụ thiết yếu 

khác; 

+ Các trường hợp khẩn cấp như: cấp cứu, khám chữa bệnh, thiên tai, hỏa 

hoạn…; 

+ Làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa 

thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động.  

+ Thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp. Không 

tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công 

cộng.  

- 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. 

- Tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu trên 

địa bàn (kể cả các hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp) Trong 

thời gian tạm dừng hoạt động để thực hiện giãn cách xã hội, các doanh nghiệp phải 

chủ động xây dựng phương án đảm bảo sản xuất an toàn, sau khi được Ban Chỉ 

đạo phòng, chống Covid – 19 của huyện kiểm tra, phê duyệt, thống nhất mới được 

sản xuất trở lại.   

Các 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 
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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) và yêu cầu phải thực hiện tốt công tác 

phòng, chống dịch bệnh Covid – 19. 

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 tối đa 

việc di chuyển từ địa bàn, khu vực này sang địa bàn, khu vực khác; dừng việc di 

chuyển từ vùng có dịch đến các địa phương khác, trừ trường hợp đặc biệt vì lý do 

công vụ và các trường hợp cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần 

thiết, xe đưa đón công nhân, chuyên gia của các doanh nghiệp, chuyên chở nguyên 

vật liệu sản xuất. 

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tăng cường thực hiện chế độ làm việc trực 

tuyến tại nhà, chỉ phân công bộ phận trực lãnh đạo và trực cơ quan phân công phù 

hợp cán bộ, công chức làm việc tại cơ quan. Tất cả cán bộ, công chức, viên chức 

và người lao động phải thường xuyên giữ liên lạc với cơ quan, đơn vị, khi cần triệu 

tập phải có mặt ngay.  

Cấp huyện, cấp xã chỉ tiếp nhận và giải quyết các hồ sơ thủ tục hành chính 

của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp thực hiện nộp hồ sơ qua cổng dịch vụ công 

trực tuyến tại địa chỉ https://dichvucong.langson.gov.vn/; đối với những TTHC 

không thực hiện trên cổng dịch vụ công trực tuyến thì vẫn tiếp nhận hồ sơ trực 

tiếp; tạm dừng tiếp công dân ở tất cả trụ sở tiếp công dân của các cơ quan nhà nước 

trong huyện.  

3. Công an huyện chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng tổ chức lập các 

chốt kiểm soát kể từ trước 00 giờ 00 phút, ngày 29/5/2021; tăng cường kiểm soát 

chặt chẽ các khu vực, địa bàn phong tỏa; tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các 

trường hợp vi phạm. 

4. Trung tâm Y tế tập trung cao nhất mọi nguồn lực để thực hiện các biện 

pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; chịu trách nhiệm hướng dẫn về chuyên 

môn, nghiệp vụ đúng theo quy định để thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống 

dịch; truy vết, xét nghiệm và xác định các đối tượng áp dụng các biện pháp phù 

hợp; xử lý tốt vệ sinh môi trường, rác thải y tế. 

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

thông; UBND các xã thị trấn tiếp tục tăng cường công tác thông tin tuyên truyền 

bằng nhiều hình thức về công tác phòng, chống dịch Covid-19, bảo vệ sức khỏe 

của người dân.  

6. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn phải bố trí lực lượng thường 

trực (công an, dân quân tự vệ, bảo vệ...) nhằm thực hiện nghiêm nhiệm vụ phòng, 

chống dịch và đảm bảo tuyệt đối an toàn về an ninh trật tự trên địa bàn, trong đó: 

- Các xã, thị trấn phải thực hiện theo Chỉ thị 16 chủ động lập các chốt kiểm 

soát thôn cách ly với thôn, xã cách ly với xã; thành lập các tổ tuần tra, kiểm soát để 

kiểm tra việc dừng hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ (trừ các cơ sở kinh 

doanh các mặt hàng thiết yếu); việc tập trung quá 02 người ngoài phạm vi công sở 

và tại nơi công cộng; việc thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch ở các thôn, tổ dân 

https://dichvucong.langson.gov.vn/
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phố để kịp thời phát hiện, xử lý hoặc đề xuất xử lý nghiêm các trường hợp vi 

phạm các quy định trên. 

- UBND các xã, thị trấn chỉ đạo Tổ Covid-19 cộng đồng giám sát chặt chẽ 

người ra vào thôn, tổ dân phố; đôn đốc các gia đình thực hiện nghiêm nhiệm vụ 

cách ly (gia đình cách ly với gia đình; thôn, tổ dân phố cách ly với thôn, tổ dân 

phố).   

7. Văn phòng HĐND và UBND huyện thường xuyên phối hợp với các cơ 

quan liên quan để nắm bắt tình hình dịch bệnh trên địa bàn để tham mưu cho lãnh 

đạo UBND huyện chỉ đạo kịp thời các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và 

tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, bảo đảm đời sống của Nhân dân.  

8. Các cơ quan liên quan và thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-

19 huyện trực tiếp xuống cơ sở để chỉ đạo việc phòng, chống dịch tại địa bàn được 

phân công phụ trách và rà soát lại, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện theo chức 

năng nhiệm vụ được phân công theo Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 13/4/2020 

của Ban chỉ đạo về phòng, chống dịch Covid – 19 về thực hiện phương án cách ly 

phòng, chống dịch Covid-19 tại một khu dân cư trên địa bàn huyện Hữu Lũng; 

Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện 

trong việc chỉ đạo thực hiện giãn cách xã hội tại địa bàn quản lý theo quy định. 

9. Trong quá trình tổ chức thực hiện đối với những xã đang thực hiện giãn 

cách theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ mà phát 

sinh ca dương tính với Covid – 19 trên địa bàn thì thực hiện giãn cách xã theo Chỉ 

thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ. 

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: CHỦ TỊCH 

- Như trên;   

- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện;  

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;   

- Các thành viên BCĐ PCD Covid-19 huyện;  

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; Bùi Quốc Khánh 

- Đảng uỷ, UBND các xã, thị trấn;  

- Trang TTĐT huyện;  

- Lưu: VT.  
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