
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN HỮU LŨNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  

Số:           /UBND-VP Hữu Lũng, ngày       tháng 8 năm 2021 
 

V/v một số điểm chú ý trong thực 

hiện chỉ đạo về phòng, chống dịch 

bệnh COVID-19 

 

 

Kính gửi:  

 - Trung tâm Y tế huyện; 

 - Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thể 

thao và Truyền thông huyện; 

 - UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 1116/UBND-KGVX ngày 13/8/2021 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn về việc một số điểm chú ý trong thực hiện chỉ đạo về phòng, chống 

dịch bệnh COVID-19. 

 UBND huyện yêu cầu Trung tâm Y tế; Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung 

tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện và UBND các xã, thị trấn cần bám 

sát các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia 

phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-

19 tỉnh, Sở Y tế, phát huy cao độ tính chủ động, sáng tạo để chuẩn bị sẵn sàng các 

kịch bản theo phương châm “4 tại chỗ”. Căn cứ quy định tại Quyết định số 

2686/QĐ-BCĐQG ngày 31/5/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch 

COVID-19, Công văn số 874/UBND-VP ngày 24/6/2021 của UBND huyện về 

việc đánh giá mức độ nguy cơ và thực hiện các biện pháp hành chính tương ứng 

với các mức độ nguy cơ để phòng, chống dịch COVID-19, chủ động áp dụng các 

biện pháp bảo đảm đúng tinh thần có thể cao hơn, sớm hơn nhưng không được 

thấp hơn, chậm hơn; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xử lý nghiêm các vi phạm quy 

định phòng, chống dịch. Trong đó cần chú ý một số nội dung sau: 

1. Trong điều kiện dịch bệnh xuất hiện ở nhiều địa phương trong cả nước, tất 

cả các xã, thị trấn đều cần thực hiện nghiêm túc phương châm “đi từng ngõ, gõ 

từng nhà, rà từng người” để phát hiện những người đến, về từ địa phương khác. Xử 

lý nghiêm người đến, về từ địa phương khác mà không khai báo, chính quyền cấp 

cơ sở khi không nắm được và không thực hiện các biện pháp quản lý y tế đối với 

người đến, về từ địa phương khác. 

2. Khi thực hiện giãn cách xã hội nhất thiết phải thực hiện nghiêm, thực 

chất; tuyệt đối tránh tình trạng hình thức, “chặt ngoài, lỏng trong”. Khi đã thực 

hiện giãn cách xã hội (ở mức độ nguy cơ cao nhất theo Quyết định số 2686/QĐ-

BCĐQG và theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19) phải bảo đảm đúng tinh 

thần “ai ở đâu ở đó”. Đối với những người buộc phải di chuyển để khám, chữa 
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bệnh, thực thi công vụ, sản xuất, lưu thông… theo yêu cầu hoặc được sự cho phép 

của chính quyền thì cần được quản lý chặt chẽ, tăng cường các biện pháp bảo vệ 

(như tiêm vắc xin) và xét nghiệm thường xuyên. Đối với các hộ gia đình, cần tăng 

cường giám sát y tế để bất kỳ người dân nào có triệu chứng đều được hỗ trợ y tế 

kịp thời. Thực hiện tốt các biện pháp bảo đảm an sinh xã hội, không để bất kỳ 

người dân nào thiếu đói.   

3. Thực hiện xét nghiệm có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm khoa học, hiệu 

quả; tránh lạm dụng xét nghiệm, lãng phí. Đối với các khu vực đang thực hiện giãn 

cách theo Chỉ thị số 16/CT-TTg, nếu cần xét nghiệm tầm soát cộng đồng ở những 

thời điểm nhất định thì thực hiện lấy mẫu đại diện gia đình, xét nghiệm mẫu gộp; 

dành nguồn lực xét nghiệm để tăng tần suất đối với khu vực cơ sở y tế, các đối 

tượng nguy cơ cao (phải di chuyển ra khỏi nhà), người cao tuổi, người có bệnh 

nền. Chú ý hướng dẫn người dân tự lấy mẫu để giảm tải cho lực lượng y tế. 

4. Chủ động thực hiện cách ly F0, F1 tập trung hoặc tại nhà căn cứ tình hình 

dịch bệnh ở từng địa bàn và điều kiện cụ thể của từng trường hợp nhằm bảo đảm 

an toàn, không để lây nhiễm chéo (nếu cách ly tập trung) và lây lan ra cộng đồng 

(nếu cách ly tại nhà). 

5. Việc tổ chức các tầng điều trị (mô hình 3 tầng theo hướng dẫn của Bộ Y 

tế) cần vận dụng linh hoạt phù hợp với tình hình, điều kiện của địa bàn. Đặc biệt 

lưu ý không coi F0 chưa có triệu chứng là người bệnh để có phương án cách ly (tại 

các trung tâm thu dung hoặc tại nhà khi bảo đảm đủ các điều kiện cần thiết) và 

chăm sóc phù hợp về dinh dưỡng, thể chất, tinh thần, nhằm giảm tỷ lệ F0 có triệu 

chứng. Đối với các cơ sở y tế luôn rà soát, chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, thuốc, ô xy 

y tế, trang thiết bị theo quy định để bảo đảm số giường thực chất điều trị những ca 

nhiễm COVID-19. 

UBND huyện yêu cầu các cơ quan liên quan thực hiện nghiêm túc các nôị 

dung trên./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Bí thư, Phó Bí thư Huyện ủy;     

- Lãnh đạo HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Các TV BCĐ PC dịch COVID-19 huyện theo 

QĐ số 1711/QĐ-UBND; 

- ĐU, HĐND các xã, thị trấn; 

- C, PCVP HĐND&UBND huyện;  

- Lưu: VT. 

         KT. CHỦ TỊCH 

         PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

          Trần Quốc Phong 
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