
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 12 năm 2021 

V/v tăng cường các biện pháp 

phòng, chống dịch COVID-19 

 

 

Kính gửi:  

 

 - Các phòng, ban, ngành huyện;  

 - Các cơ quan tỉnh đóng trên địa bàn huyện; 

 - Ủy ban MTTQ và các tổ chức CT-XH huyện; 

 - Các đơn vị trường học đóng trên địa bàn huyện; 

 - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 2082/UBND-KGVX ngày 06/12/2021 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. 

UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, đề 

nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện theo chức 

năng, nhiệm vụ thực hiện nghiêm các nội dung sau: 

1. Tiếp tục kiên trì thực hiện nhất quán, tổng thể theo Nghị quyết số 

128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời “Thích 

ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”; thực hiện nghiêm các 

biện pháp phòng, chống dịch dựa trên 03 trụ cột chính (cách ly, xét nghiệm, điều 

trị) và công thức “5K + vắc xin, thuốc điều trị + công nghệ + ý thức người dân + 

các biện pháp khác”; không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, song không 

hoang mang, mất bình tĩnh; kiên định quan điểm người dân vừa là trung tâm, vừa 

là chủ thể trong phòng, chống dịch.  

Trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 

nêu gương trong thực hiện việc tổ chức lễ cưới, tiệc cưới, đám tang của gia đình, 

người thân đảm bảo hạn chế tập trung đông người, phù hợp với tình hình phòng, 

chống dịch COVID-19.  

2. UBND các xã, thị trấn tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm các biện pháp 

phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định, phù hợp với tình hình thực tế và diễn 

biến của dịch, đặc biệt lưu ý đến chủng mới. Tăng cường chỉ đạo công tác tuyên 

truyền, huy động các lực lượng “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” để 

vận động người dân tiêm vét vắc xin phòng COVID-19; người nào không chịu 

tiêm vắc xin, khi bị mắc COVID-19 phải tự chi trả chi phí chữa bệnh. Cân đối 

nguồn lực để tăng cường hỗ trợ cho y tế cơ sở, y tế dự phòng phục vụ công tác 

phòng, chống dịch, không để người dân bị thiếu các dịch vụ y tế cần thiết. 

Rà soát và thực hiện an sinh xã hội theo đúng Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 

01/7/2021 của Chính phủ, dứt khoát không để người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc; 

lãnh đạo các địa bàn phải gặp gỡ, đối thoại cùng doanh nghiệp, người lao động để 
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có các giải pháp vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa duy trì, phát triển sản xuất, 

từ đó ổn định và nâng cao đời sống người dân trong trạng thái bình thường mới. 

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân, các gia đình có lễ 

cưới, tiệc cưới thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo của 

ngành y tế, vận động tổ chức trong phạm vi gia đình, hạn chế đông người, dùng 

hình thức báo hỷ thay cho mời dự lễ cưới, tiệc cưới. Đối với đám tang rút ngắn 

thời gian không để dài ngày và hạn chế tối đa quy mô, nghi lễ; tuân thủ quy trình, 

biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.  

Tiếp tục dừng hoạt động dịch vụ karaoke trên địa bàn huyện. Dịch vụ ăn, 

uống trong nhà, nhà hàng được mở cửa hoạt động nhưng yêu cầu chủ các cơ sở  

phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định và không 

được hoạt động quá 22 giờ. 

Yêu cầu tất cả những người vào địa bàn huyện bắt buộc phải khai báo y tế 

trung thực, chịu trách nhiệm về các thông tin khai báo để phân loại các đối tượng 

nguy cơ. Các trường hợp không chấp hành khai báo hoặc khai báo không trung 

thực xử phạt nghiêm theo quy định. 

Tiếp tục phát huy hiệu quả Tổ COVID cộng đồng, tổ liên gia trong công tác 

truy vết, kiểm soát các gia đình cách ly, kiểm soát dịch bệnh tại các thôn, tổ dân 

phố.  

Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chỉ đạo lực lượng y tế, Công an xã, trưởng 

thôn, tổ COVID-19 cộng đồng tiến hành rà soát, lập danh sách những người từ 18 

tuổi trở lên có mặt tại địa phương chưa được tiêm vắc xin COVID-19 (Tổng số 

người chưa tiêm,  trong đó phân loại cụ thể: người có bệnh lý nền, người chống chỉ 

định tiêm, người không đồng ý tiêm). báo cáo UBND huyện (Qua Văn phòng 

HĐND&UBND) trước 15 giờ ngày 16/12/2021. Giao lực lượng công an, y tế, tổ 

COVID cộng đồng đến tận nhà tuyên truyền, vận động, thuyết phục các trường 

hợp chưa tiêm đi tiêm vắc xin phòng COVID-19 nhằm đạt tỷ lệ cao nhất. Chủ tịch 

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

tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn quản lý. 

3. Trung tâm Y tế tiếp tục phối hợp với UBND các xã, thị trấn chỉ đạo thần 

tốc hơn nữa trong việc thực hiện chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa 

bàn huyện bảo đảm khoa học, an toàn, hợp lý, hiệu quả; không để xảy ra sự cố liên 

quan đến tiêm vắc xin. Phấn đấu đến ngày 15/12/2021, chậm nhất đến hết tháng 

12/2021 hoàn thành tiêm vắc xin mũi 02 cho người dân từ 18 tuổi trở lên. Khẩn 

trương tiêm vắc xin mũi 3 cho tất cả các đối tượng cần thiết như lực lượng tuyến 

đầu chống dịch và người từ 50 tuổi trở lên, có bệnh nền tương ứng với số vắc xin 

được tỉnh phân bổ. Phấn đấu đến ngày 31/01/2022 tiêm đủ 02 mũi vắc xin cho trẻ 

em từ 12 đến 18 tuổi. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để chuẩn bị tiêm cho trẻ em 

từ 5 đến dưới 12 tuổi khi có hướng dẫn của Bộ Y tế. Chủ động tham mưu cho 

UBND huyện ban hành kế hoạch tiêm vắc xin khi có kế hoạch của tỉnh để có thể 

triển khai ngay sau khi được phân bổ, tiếp nhận vắc xin. 
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Phải thực hiện thần tốc công tác truy vết, khoanh vùng, xét nghiệm, đưa ra 

biện pháp xử lý hiệu quả để hạn chế tối đa dịch lây lan trong cộng đồng.  

Song song với công tác phòng, chống dịch COVID-19, tiếp tục quan tâm 

thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh khác cho nhân dân, 

không để xuất hiện, lây lan các dịch bệnh khác. 

4. Giao Phòng Văn hóa và Thông tin có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra, giám 

sát việc thực hiện lễ cưới, tiệc cưới, đám tang, tổ chức lễ hội,…đối với các xã, thị 

trấn. 

5. Giao Phòng Nội vụ huyện phối hợp với ngành chức năng, UBND các xã, 

thị trấn, chỉ đạo các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo hạn chế tập trung đông người, nhất 

là trong thời điểm chuẩn bị đến ngày lễ Giáng sinh năm 2021, tết Nguyên đán năm 

2022… các cơ sở diễn ra nhiều hoạt động, lễ hội xuân có đông tín đồ và Nhân dân 

tham dự. 

6. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông, UBND các xã, thị trấn 

phải đi trước một bước, tăng thời lượng thông tin, truyền thông kịp thời về công 

tác phòng, chống dịch bệnh; tuyên truyền về tác dụng tiêm vác xin trong phòng, 

chống dịch COVID-19, vận động người dân tích cực hưởng ứng chiến dịch tiêm 

vắc xin; phân tích rõ nguyên nhân của việc xuất hiện, bùng phát dịch để người dân 

hiểu rõ, cùng chung tay với chính quyền, đoàn thể thực hiện nghiêm các biện pháp 

phòng, chống dịch; không chủ quan, lơ là, đề cao cảnh giác trong phòng, chống 

dịch.  

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phối 

hợp tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân cùng đồng hành,  

chung tay trong thực hiện lễ cưới, tiệc cưới, đám tang, tổ chức lễ hội,… theo các 

quy định về phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện. 

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc các nội 

dung trên./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Thường trực Huyện ủy;     

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Các TV BCĐ theo QĐ số 768-QĐ/HU; 

- C, PCVP HĐND&UBND huyện;  

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trần Quốc Phong 
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