
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 7 năm 2021 

V/v tăng cường công tác phòng, 

chống dịch COVID-19 
 

 
Kính gửi:      

 - Trung tâm Y tế huyện; 

 - Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc huyện; 

 - Công an huyện; 

 - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 2951/VP-KGVX ngày 22/7/2021 của Văn phòng 

UBND tỉnh Lạng Sơn về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19, 

UBND huyện yêu cầu các cơ quan: Trung tâm Y tế; Phòng Lao động, Thương 

binh, Xã hội – Dân tộc; Công an huyện; UBND các xã, thị trấn theo chức năng, 

nhiệm vụ thực hiện các nội dung như sau: 

1. UBND các xã, thị trấn 

- Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện 

nghiêm các biện pháp, quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19, nhất là các 

địa bàn tập trung đông dân cư như thị trấn Hữu Lũng, trung tâm các xã. 

- Tăng cường quản lý, giám sát công dân tại cộng đồng, đặc biệt là người từ 

vùng dịch trở về, người về địa phương bằng hình thức tự do, không qua giao nhận 

chính thức.  

- Xem xét, kết thúc trưng dụng trường học làm khu cách ly tập trung nếu số 

lượng công dân cách ly ít, chủ động có phương án bố trí địa điểm cách ly ngoài 

trường học (như nhà văn hóa thôn, xã,…) để các trường học chuẩn bị cho năm học 

mới. 

- Tăng cường công tác phối hợp bảo đảm an ninh trật tự tại các khu cách ly 

tập trung. 

2. Trung tâm Y tế huyện, Công an huyện phối hợp với các cơ quan liên quan 

tiếp tục làm tốt công tác tiếp nhận bệnh nhân F0 từ tỉnh Bắc Giang trở về địa 

phương bảo đảm an toàn và đúng quy định về phòng, chống dịch COVID-19 và 

các nhiệm vụ khác trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.  

- Chỉ đạo các lực lượng làm việc tại các chốt kiểm dịch y tế kiểm tra, kiểm 

soát chặt chẽ người vào địa bàn đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19. 

3. Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc huyện chủ trì, phối hợp 

với Trung tâm Y tế, Công an huyện, UBND các xã, thị trấn tiếp tục làm tốt công 
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tác tiếp nhận công nhân từ vùng dịch trở về địa phương bảo đảm an toàn, không để 

dịch lây lan ra cộng đồng. 

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các thành viên BCĐ huyện; 

- C, PCVP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT.     

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

       Trần Quốc Phong 
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