
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 02 năm 2022 

V/v thực hiện Công điện của Chủ 
tịch UBND tỉnh về việc tăng cường 

các biện pháp cấp bách 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; 
 - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các xã, thị 

trấn. 
  

Thực hiện Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 19/02/2022 của Chủ tịch 
UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống 

dịch COVID-19, để bảo đảm “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả 
dịch COVID-19” trên địa bàn huyện, đồng thời tiếp tục tạo điều kiện cho các hoạt 

động phục hồi kinh tế - xã hội, UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, 
ngành, các đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nhanh 

chóng triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây: 

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, quy định, hướng dẫn 

của Chính phủ, các bộ, ngành trung ương, của tỉnh và của huyện về công tác 
phòng, chống dịch COVID-19, nhất là Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 

của Chính phủ. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo 
thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo ngành, lĩnh vực, địa bàn phụ trách; 
tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, không để bị động trong ứng phó với diễn 

biến mới của dịch COVID-19. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp 
hành các biện pháp phòng, chống dịch, nhất là tại các khu vực đông người, trường 

học, cơ quan, công sở, cơ sở dịch vụ, tại các di tích, cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo trên 
địa bàn. 

2. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện, UBND các xã, thị 
trấn đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống 

dịch, nhất là ở những nơi có nguy cơ cao. Tăng cường công tác truyền thông, đưa 
tin, bài về thực hiện nghiêm nguyên tắc “5K + vắc xin, thuốc điều trị + công nghệ 

+ ý thức người dân”. Kết hợp tuyên truyền với phổ biến kiến thức, hướng dẫn 
người dân thực hiện đúng các biện pháp cách ly F1, điều trị F0 tại nhà (theo dõi 

sức khỏe tại nhà, phát hiện và xử lý kịp thời diễn biến bất thường liên quan đến 
bệnh lý nền).  

3. Trung tâm Y tế huyện chủ trì, phối hợp với UBND các xã, thị trấn, các cơ 

quan liên quan: 
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- Tăng cường các biện pháp điều trị, quản lý, theo dõi chặt chẽ những trường 
hợp F0, F1 được điều trị, cách ly tại nhà bảo đảm tuân thủ các quy định phòng, 

chống dịch của ngành y tế, tránh lây lan sang người thân trong gia đình và ra cộng 
đồng.  

- Phối hợp với UBND các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện quyết liệt chiến dịch 
tiêm chủng mùa Xuân theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, UBND 

tỉnh.  

- Bảo đảm công tác quản lý, thu dung điều trị F0 trên địa bàn huyện. Chuẩn 

bị phương án dự trữ, mua sắm đầy đủ trang thiết bị, vật tư, hóa chất, sinh phẩm, 
thuốc kháng vi rút, nhân lực sẵn sàng đáp ứng trong thời gian tới nếu dịch lây lan 
rộng theo các phương án, kịch bản đã đề ra. Tăng cường các biện pháp giảm tỷ lệ 

tử vong (tăng cường hội chẩn, quản lý sớm, dùng thuốc sớm, bảo đảm phương tiện 
hồi sức tích cực,…).  

- Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thực hiện các biện pháp bảo đảm 
an toàn phòng, chống dịch trong trường học; tổ chức diễn tập phòng, chống dịch 

COVID-19 trong trường học. 

4. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện chủ trì, phối hợp với Trung tâm Y tế 

huyện chỉ đạo triển khai bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong 
trường học; tùy theo điều kiện thực tế để tổ chức dạy học trực tiếp, dạy học trực 

tiếp kết hợp dạy học trực tuyến và giao bài cho học sinh. Yêu cầu giáo viên, nhân 
viên hạn chế tiếp xúc, tự theo dõi sức khỏe, khi có biểu hiện liên quan cần chủ 

động thực hiện test nhanh để kiểm tra; bảo đảm tiêm vắc xin phòng dịch COVID-
19 mũi 3. Tuyên truyền cho học sinh kiến thức về phòng, chống dịch để học sinh 

chủ động trong việc phòng, chống dịch. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, 
đôn đốc để bảo đảm an toàn phòng, chống dịch trong trường học.  

5. Phòng Văn hóa và Thông tin, UBND các xã, thị trấn hướng dẫn các di 

tích lịch sử - văn hóa thực hiện công tác quản lý, đón tiếp khách tham quan; tăng 
cường công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 

tại cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, các điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung; treo băng rôn, 
biển cảnh báo, thông tin về dịch, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất và các phương án 

phòng, chống dịch, bố trí lực lượng phân luồng, không để ùn ứ, ách tắc tại các lối 
ra, vào… Tổ chức kiểm tra, giám sát việc chấp hành các biện pháp phòng, chống 

dịch tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, các cơ sở dịch vụ giải trí được mở cửa hoạt 
động.  

6. Công an huyện chủ trì, phối hợp với UBND các xã, thị trấn chỉ đạo rà 
soát, quản lý, giám sát việc di biến động dân cư, tất cả các trường hợp ngoài tỉnh 

vào địa bàn huyện làm việc và cư trú để giám sát, theo dõi; xử lý nghiêm các tổ 
chức, cá nhân vi phạm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.  

7. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các xã, thị trấn, UBND các 
xã, thị trấn: 
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- Chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống y tế cơ sở (trạm y tế, 
trạm y tế lưu động); chủ động, kịp thời trong công tác tư vấn, hướng dẫn, cấp phát 

thuốc điều trị đối với F0 điều trị tại nhà, F1 cách ly tại nhà. Tăng cường lực lượng 
hỗ trợ cho y tế cơ sở để đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19, theo 

dõi, cấp thuốc kịp thời cho người nhiễm COVID-19 điều trị tại nhà nhằm giảm 
thiểu bệnh nhân chuyển tầng, chuyển nặng, giảm thiểu tử vong; kịp thời chuyển 

viện đối với bệnh nhân có nguy cơ chuyển nặng khi mắc COVID-19. 

- Tập trung mọi nguồn lực, thần tốc hơn nữa trong thực hiện chiến dịch tiêm 

chủng mùa Xuân; chậm nhất đến ngày 27/02/2022 phải hoàn thành việc tiêm cho 
100% người dân trên địa bàn (Thuộc đối tượng tiêm) có chỉ định và đến thời gian 
tiêm được tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. Đặc biệt quan tâm tuyên truyền, 

vận động các đối tượng là người mắc bệnh nền, người cao tuổi, phụ nữ có thai, 
người chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ mũi cơ bản chấp hành tiêm vắc xin phòng 

COVID-19. 

- Phát huy vai trò của Tổ COVID cộng đồng theo phương châm “Đi từng 

ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” trong thực hiện các biện pháp phòng, chống 
dịch, giám sát, hỗ trợ cách ly F1 và điều trị F0 tại nhà, vận động người dân tiêm 

vắc xin phòng COVID-19. 

- Tổ chức rà soát, lập danh sách, thống kê người thuộc nhóm nguy cơ cao; 

khẩn trương xây dựng và triển khai Kế hoạch quản lý, bảo vệ người thuộc nhóm 
nguy cơ mắc COVID-19 trên địa bàn (người có bệnh nền, người trên 50 tuổi, 

người chưa tiêm đủ vắc xin phòng COVID-19,…). 

- Chủ động dự trù, mua sắm thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế,… để chủ động 

trong công tác phòng, chống dịch trên địa bàn theo phương châm “4 tại chỗ” bảo 
đảm đúng các quy định của pháp luật.  

- Tăng cường kiểm tra, bảo đảm công tác phòng, chống dịch COVID-19 đối 

với các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, cơ sở kinh doanh, dịch vụ, nhà hàng, quán ăn 
uống. Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống 

dịch COVID-19 phù hợp để hạn chế nguy cơ lây lan dịch tại các cơ sở tôn giáo, tín 
ngưỡng, cơ sở kinh doanh, dịch vụ, nhà hàng, quán ăn uống (thực hiện 5K, bố trí 

bàn ghế trong quán ăn có khoảng cách phù hợp, làm tấm chắn trên các bàn ăn, bổ 
trí dung dịch sát khuẩn, phân luồng không để ách tắc tại lối ra, vào,…).  

- Tăng cường chỉ đạo, tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các biện pháp 
phòng, chống dịch COVID-19 tại các lễ hội; thực hiện các biện pháp hạn chế việc 

tập trung đông người, giảm số lượng người tham gia các hoạt động lễ hội để hạn 
chế nguy cơ lây lan dịch bệnh.  

8. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có kế hoạch và chịu trách nhiệm triển 
khai các biện pháp bảo đảm phòng, chống dịch COVID-19; quán triệt cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động hạn chế tụ tập đông người hoặc tổ chức giao lưu 
ngoài giờ hành chính, nêu cao ý thức tự giác trong phòng, chống dịch; nếu có biểu 
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hiện nghi ngờ mắc COVID-19 như ho, sốt, khó thở… chủ động theo dõi, test 
nhanh COVID-19 và thông báo cho các cơ quan, đơn vị liên quan theo quy định. 

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch 
COVID-19, UBND các xã, thị trấn 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 CQ BCĐ theo QĐ số 768-QĐ/HU; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- C, PCVP HĐND&UBND huyện;  
- Lưu: VT. 

 CHỦ TỊCH 

 

 
 
 

 
 

 Bùi Quốc Khánh 
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