
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN LÃNG 

 
Số: 2277/UBND-VP 

V/v tăng cường áp dụng các biện 

pháp quản lý, đẩy mạnh ứng dụng 

công nghệ thông tin trong trong hoạt 

động của các cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp và quản lý, giám sát phương 

tiện tham gia giao thông ra vào khu 

vực phong tỏa, cách ly trên địa bàn 

thị trấn Na Sầm nhằm phòng, 

chống dịch Covid-19. 

      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Văn Lãng, ngày   13  tháng 8 năm 2021 

 

Kính gửi:      

- Các cơ quan, ban, ngành, đơn vị LLVT; các tổ 

chức doanh nghiệp trên địa bàn thị trấn Na Sầm 

(danh sách chi tiết kèm theo); 

- UBND thị trấn Na Sầm. 

 

Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, 

Công văn số 308/UBND-KGVX ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh và Công văn số 

636/UBND-VP của UBND huyện về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, 

chống dịch COVID-19. 

Thực hiện ý ki n chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn tại hội nghị 

trực tuy n 3 cấp về phòng chống dịch Covid-19 ngày 28/7/2021; Thực hiện K  

hoạch số 96/K -UBND ngày 02/4/2020 của UBND huyện Văn L ng về việc 

thực hiện phương án cách ly phòng, chống dịch Covid-19 tại một khu d n cư trên 

địa bàn huyện Văn L ng; Công văn số 2273/UBND-VP ngày 12/8/2021 Về việc 

thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg  để phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị 

trấn Na Sầm. 

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn bi n h t sức phức tạp, nguy cơ 

dịch bệnh x m nhập và l y lan trong cộng đồng là rất lớn, nhất là sau khi phát 

hiện trường hợp dương tính với Covid-19 tại Khu 3, thị trấn Na Sầm, huyện Văn 

Lãng. Để đảm bảo hiệu quả thời gian khoanh vùng, cách ly y t , nhằm phòng, 

chống, ngăn chặn, hạn ch  thấp nhất nguy cơ l y lan dịch bệnh Covid-19 trong 

cộng đồng, đảm bảo an toàn sức khỏe cho người d n khu vực cửa khẩu nói riêng 

và người d n trong toàn huyện nói chung. UBND huyện yêu cầu các cơ quan, 

ban, ngành, các tổ chức doanh nghiệp trên địa bàn thị trấn Na Sầm nghiêm túc 

thực hiện các nhiệm vụ sau: 

1. Yêu cầu tất cả cán bộ công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ 

quan, đơn vị, tổ chức doanh nghiệp quản lý nghiêm túc chấp hành việc khoanh 

vùng, cách ly y t  và các quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19 đảm bảo 

theo quy định gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức. 
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2. Bố trí 50% cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, người lao động làm 

việc theo ca (7 ngày/ca) thực hiện đảm bảo 24/24 giờ làm việc và lưu trú sinh 

hoạt trong khu vực phong tỏa, cách ly (kể cả các trường hợp có hộ khẩu thường 

trú tại khu vực cửa khẩu không được phép ra vào tự do khu vực phong tỏa, cách 

ly); 50% cán bộ, công chức, viên chức, nh n viên, người lao động sử dụng công 

nghệ thông tin làm việc trực tuy n tại nhà cho đ n khi có thông báo mới, chỉ 

những trường hợp thực sự cần thi t (trực chiến đấu, trực cơ quan, cung ứng 

hàng hóa, dịch vụ thiết yếu, xử lý tài liệu mật, thực hiện các nhiệm vụ phòng, 

chống dịch; công việc cần thiết khác theo yêu cầu của người đứng đầu các cơ 

quan, đơn vị) mới đ n làm việc trực ti p tại trụ sở nơi làm việc. 

3. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức doanh nghiệp chịu trách nhiệm 

toàn diện về việc cán bộ, công chức, viên chức, nh n viên, người lao động lây 

nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng chống dịch. 

4. Các cơ quan, đơn vị, các tổ chức doanh nghiệp thực thi nhiệm vụ tại thị 

trấn Na Sầm tăng cường công tác tuyên truyền yêu cầu tất cả cán bộ, công chức, 

viên chức, người lao động, lái xe, nh n viên phục vụ thuộc cơ quan, đơn vị, tổ 

chức doanh nghiệp quản lý nghiêm túc, chấp hành tốt các quy định ra vào khu 

vực phong tỏa, cách ly. 

5. Yêu cầu các tổ chức, cá nh n trong quá trình thực thi nhiệm vụ  không 

lợi dụng quyền hạn, chức trách nhiệm vụ được giao móc nối với các tổ chức, cá 

nh n khác nhận vận chuyển hàng hóa ra vào khu vực phong tỏa trái quy định 

nhằm trục lợi cho cá nh n. Các xe thực thi nhiệm vụ (Xe có biển BCĐ phòng 

chống dịch Covid – 19; xe bưu chính, xe chuyên dụng Ngân Hàng, xe môi 

trường...) được phép hoạt động phải chấp hành các quy định ra vào khu vực thị 

trấn Na Sầm, các khu vực phong tỏa, cách ly. 

6. Giao Công an huyện, Ban chỉ huy qu n sự huyện, Đội Quản lý thị 

trường số 7, UBND thị trấn Na Sầm cùng các ngành, lực lượng chức năng kiểm 

soát nghiêm ngặt người và phương tiện ra, vào khu vực phong tỏa, cách ly đảm 

bảo đúng đối tượng, đúng nhiệm vụ trong trường hợp thực sự cần thi t; xử lý 

nghiêm đối với các trường hợp vi phạm để đảm bảo các biện pháp phòng, chống 

dịch Covid-19. 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, người đứng đầu các tổ chức doanh 

nghiệp nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh; 

- Sở Y t ; 

- TT.  uyện ủy;         (B/c) 

- TT.  ĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Các thành viên BCĐ PCD Covid-19 huyện; 

- Công ty TNHH MTV Tâm Đức; 

- CPVP; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Lê Tuấn Minh 
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