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đoạn bình thường mới  trên địa bàn 

huyện Hữu Lũng 

Hữu Lũng, ngày      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 1414/QĐ-UBND ngày 14/7/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Lạng Sơn về việc kết thúc thực hiện các biện pháp phòng, chống 

dịch COVID-19 theo Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ 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. Yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn, đề nghị Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện tiếp tục quán triệt 

và thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Tỉnh 

ủy, HĐND, UBND tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện, Ban chỉ đạo phòng chống 

dịch COVID-19 huyện và các hướng dẫn, quy định về phòng, chống dịch của Bộ 

Y tế, Sở Y tế với tinh thần chủ động, quyết liệt, mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả 

nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu kép. Thực hiện nghiêm các giải pháp ngăn 

chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng dập dịch, điều trị tích cực.  

Áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bắt buộc đối với tất cả những 

người đến từ vùng dịch theo quy định; đồng thời, thực hiện tốt các nội dung tại 

Công văn số 949/UBND-VP ngày 09/7/2021; Công văn sơ 957/UBND-VP ngày 

12/7/2021; Công Văn số 964/UBND-VP ngày 13/7/2021 của UBND huyện về 

việc tiếp tục thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-

19.Đặc biệt  lưu ý không để tình trạng không tuân thủ thực hiện thông điệp 5K 

của Bộ Y tế (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai 

báo y tế). 

- 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;  các cơ sở kinh 

doanh dịch vụ không thiết yếu, Các cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ bán 

buôn, bán lẻ, xổ số kiến thiết; Các Công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh 

doah được hoạt động trở lại nhưng phải tuân thủ đầy các biện pháp phòng chống 

dịch theo hướng dẫn của Bộ y tế. Người đúng đầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức, 



chủ cơ sở chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xẩy ra lây lan dịch bệnh 

COVID-19 do không thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. 

Ngoài ra, các công ty, cơ sở sản xuất kinh doanh, khu nhà trọ, khu lưu trú 

của người lao động trên địa bàn huyện phải xây dựng kế hoạch, phương án 

phòng chống dịch theo quy định tại Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 

27/5/2020 về hướng dẫn phòng chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch 

COVID-19; Quyết định 2787/QĐ-BYT ngày 05/6/2021 của Bộ y tế về hướng 

dẫn phương án phòng, chống dịch khi có trường hợp mắc COVID-19 tại 

CSSXKD và khu công nghiệp (Trỉển khai theo Mẫu kế hoạch phòng chống 

COVID-19 theo chỉ đạo tại Công văn số 3674/CV-BCĐ  ngày 14/7/2021 của 

Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Lạng Sơn).  

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

games, internet, vũ trường; 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. 

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

trang bị phòng hộ cho nhân viên, 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 03 chốt kiểm soát dịch Covid – 19 do huyện 

thành lập trên địa bàn. 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 lập danh sách, địa chỉ, số điện thoại và yêu cầu đến cơ sở y tế khai 

báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm Covid – 19,  thực hiện cách ly theo quy định.  

 

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 thực hiện 

biện pháp phòng chống dịch theo quy định. 

 Trung tâm y tế huyện Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát công tác 

phòng, chống dịch trên địa bàn, nhất là bảo đảm thực hiện nghiêm các biện pháp 

phòng, chống dịch trong các khu cách ly tập trung, không để lây nhiễm chéo; xử 

lý nghiêm các trường hợp vi phạm.  

 

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. 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… 

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. 

Thực hiện các giải pháp đồng bộ để bảo đảm đời sống, sinh hoạt của 

Nhân dân; chú trọng hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người 

lao động tự do, không có tích lũy, thu nhập bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh... Không 

để bất kỳ người dân nào thiếu đói do ảnh hưởng của dịch bệnh. Phối hợp với 

Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc, các cơ quan liên quan triển 

khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ 

về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó 

khăn do đại dịch COVID-19; Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 

của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ 

người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 

trên cơ sở hướng dẫn của cơ quan chuyên môn tỉnh, huyện. 

 

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 các văn bản chỉ đạo về phòng chống dịch COVID-19, kịp 

thời phát hiện, tố giác các trường hợp vi phạm trong công tác phòng, chống dịch, 

nhất là các trường hợp về từ vừng dịch, trốn tránh khai báo y tế, 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 UBND huyện, Ban chỉ đạo 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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