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Số:            /UBND-VP 
V/v thực hiện các biện pháp phòng, 

chống dịch theo Chỉ thị số 19/CT-

TTg của Thủ tướng Chính phủ trên 

địa bàn huyện Hữu Lũng 

Hữu Lũng, ngày  01 tháng  7  năm 2021 

 

 

          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 1297/QĐ-UBND ngày 30/6/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Lạng Sơn về việc điều chỉnh thực hiện từ giãn cách xã hội theo quy 

định tại Chỉ thị số 15/CT-TTg sang thực hiện theo quy định tại Chỉ thị số 19/CT-

TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ trong phòng, chống dịch COVID-

19 trên địa bàn huyện Hữu Lũng. Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn 

vị, các  xã, thị trấn và các tổ chức, doanh nghiệp và người dân thực hiện nghiêm 

túc các nội dung sau: 

1. Thực  hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo Chỉ thị số 19/CT-TTg 

ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ, bắt đầu từ 00 giờ 00 phút ngày 

01/7/2021. 

- Đề nghị người dân tiếp tục thực hiện nghiêm, đầy đủ quy định 5K (Khẩu 

trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế). Không tập 

trung quá 30 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; 

giữ khoảng cách tối thiểu 01m khi tiếp xúc. 

- Tiếp tục dừng các hoạt động lễ hội, tôn giáo, giải đấu thể thao, sự kiện có 

tập trung đông người tại nơi công cộng, sân vận động và các sự kiện lớn chưa cần 

thiết.  

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

(Khu vui chơi, giải trí, cơ sở làm đẹp, karaoke, massage, quán bar, quán games, 

internet, vũ trường) 

- Các cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ bán buôn, bán lẻ, xổ số kiến 

thiết, khách sạn, cơ sở lưu trú, nhà hàng, quán ăn, khu tập luyện thể thao, khu di 

tích, danh lam thắng cảnh được hoạt động trở lại và phải đảm bảo các điều kiện và 

biện pháp sau: 

+ Phục vụ tối đa không quá 50% công suất của nhà hàng, quán ăn. 



+ Thực hiện đầy đủ và nghiêm túc hướng dẫn phòng, chống dịch như: trang 

bị phòng hộ cho nhân viên, đo thân nhiệt khách đến; bố trí đầy đủ phương tiện, 

dung dịch để rửa tay, sát khuẩn tại cơ sở và bảo đảm giãn cách khi tiếp xúc; phải 

ký Bản cam kết với chính quyền địa phương về thực hiện đúng các quy định, 

khuyến cáo về phòng, chống dịch COVID-19 của các cơ quan có thẩm quyền. 

 - Hoạt động vận chuyển hành khách công cộng liên tỉnh, nội tỉnh được hoạt 

động trở lại, nhưng phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống 

dịch như: hành khách và lái xe phải đeo khẩu trang, bố trí đầy đủ phương tiện, 

dung dịch sát khuẩn cho hành khách, có lịch trình di chuyển và danh sách hành 

khách, số điện thoại lái xe. Các xe vận chuyển công nhân đi về trong ngày chưa 

được phép hoạt động. 

- Tiếp tục duy trì hoạt động các chốt kiểm soát dịch Covid – 19 hiện có trên 

địa bàn huyện. Khai báo y tế và đo thân nhiệt đối với tất cả các trường hợp vào địa 

bàn huyện. Đối với công nhân từ Bắc Giang và vùng có dịch về huyện phải thực 

hiện test nhanh kháng nguyên Covid – 19 (Tự chi trả kinh phí), thực hiện cách ly 

tập trung theo quy định.  

- Nhà máy, cơ sở sản xuất được hoạt động và phải thực hiện đầy đủ các biện 

pháp phòng, chống dịch cho công nhân, người lao động. 

- Các cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn huyện chưa được phép hoạt động  

trừ việc tổ chức ôn thi tốt nghiệp THPT và thi vào lớp 10 và phải thực hiện nghiêm 

các biện pháp phòng, chống dịch Covid – 19, cụ thể: Giảm, giãn số học sinh trong 

phòng học, bố trí lệch giờ học, ăn trưa, sinh hoạt tập thể bảo đảm không tập trung 

đông người; thực hiện khử trùng, vệ sinh lớp học; kết hợp học trực tuyến, thực hiện 

các biện pháp phòng bệnh cho học sinh. Người đứng đầu cơ sở giáo dục, đào tạo 

chịu trách nhiệm toàn diện về công tác chỉ đạo và phòng, chống dịch tại đơn vị. 

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

tế huyện, UBND các xã, thị trấn tiếp tục 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. 

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

Truyền thông huyện, UBND các xã, thị trấn tiếp tục 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 các biện pháp 

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

4. 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. 

Các xã, thị trấn có chợ: Yêu cầu Ban quản lý chợ, Tổ quản lý chợ, Hợp tác 

xã quản lý chợ ký cam kết thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Hàng ngày 

kiểm tra nhắc nhở, xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định. 

5. Đề nghị  Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện từ huyện 

đến xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến đoàn viên, hội viên thực hiện 

nghiêm túc Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ; 

hướng dẫn Nhân dân khai báo y tế, cài đặt và sử dụng Bluzone, kịp thời phát hiện, 

tố giác các trường hợp vi phạm trong công tác phòng, chống dịch, nhất là các 

trường hợp đang thực hiện biện pháp cách ly tại nhà và các biện pháp phòng, 

chống dịch theo quy định. 

 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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