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Kính gửi:      

- Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện;  

- UBND xã Tân Thanh; 

- Trung tâm Y tế huyện; 

- Đồn Biên phòng Tân Thanh; 

- Công an huyện; 

- Trung tâm Văn hoá Thể thao và Truyền thông; 

- Chi cục Hải Quan Tân Thanh, Cốc Nam; 

- Phòng quản lý cửa khẩu Tân Thanh – Cốc Nam; 

- Công ty CPTM vận tải Bảo Nguyên. 

 

 Ngày 27/7/2021, UBND huyện Văn Lãng đã ban hành Công văn số 

52/UBND-VP về việc thực hiện khoanh vùng, cách ly y tế phòng chống dịch     

Covid-19 trên địa bàn xã Tân Thanh; Công văn số 2143/UBND-VP ngày 

28/7/2021           về việc thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch 

Covid-19 trên         địa bàn huyện. 

Tính đến ngày 19/8/2021, sau 15 ngày tại địa bàn xã Tân Thanh không 

phát sinh ca nhiễm mới trong cộng đồng. Để đảm bảo công tác phòng chống 

dịch trên địa bàn, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND xã Tân 

Thanh thực hiện nghiêm túc các nội dung sau: 

1. Dỡ bỏ phong tỏa 1 phần cụm dân cư khu 2, “khu mái lá”; 1 phần khu 1,           

“7 ki ốt của Công ty TNHH MTV Thịnh Vượng” (gồm 17 hộ dân, 07 ki ốt với 54 

nhân khẩu), cây xăng xã Tân Thanh và gỡ bỏ việc áp dụng biện pháp phòng chống 

dịch bệnh Covid 19 tại khu 1, khu 2 xã Tân Thanh theo tinh thần Chỉ thị 16/CT-

TTg    để thực hiện biện pháp cách ly y tế phòng, chống dịch Covid-19.  

Thời gian thực hiện từ 11 giờ 00 phút, ngày 20/8/2021. 

2. Giao UBND xã Tân Thanh chủ trì, phối hợp cùng Đồn Biên phòng                

Tân Thanh, Trung tâm Y tế huyện, Công an huyện thực hiện dỡ bỏ phong toả,             

tiêu độc, khử trùng khu vực phong tỏa theo đúng quy định của Bộ Y tế. 

3. Uỷ ban nhân dân xã Tân Thanh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan    

có trách nhiệm tổ chức và hoạt động trở lại ở khu 1, khu 2 và các khu vực khác;         

Tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định của 

Bộ Y tế và Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 
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- Chỉ đạo tổ Covid cộng đồng các khu phố, thôn bản tuyên truyền để 

người dân nắm rõ và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, chỉ ra 

khỏi nhà trong trường hợp thực sự cần thiết, không tụ đông người người ngoài 

công sở, trường học, bệnh viện; Thực hiện giám sát, kịp thời báo cáo chính 

quyền khi phát hiện lái xe vận tải hàng hoá đường dài, người đi cùng trên xe vào 

khu dân cư; Thực hiện nghiêm thông điệp 5K và các quy định phòng chống 

dịch. 

- Tiếp tục giám sát, hướng dẫn người dân khai báo y tế, chủ động theo dõi 

sức khoẻ, nếu có các dấu hiệu sốt, ho, đau họng, khó thở … thông báo ngay cho 

cơ sở y tế để được tư vấn, xét nghiệm và áp dụng kịp thời các biện pháp phòng 

chống dịch theo quy định. 

- Dừng các hoạt động hàng quán vỉa hè, quán ăn đêm; các dịch vụ xông 

hơi, karaoke, spa, phòng tập các môn thể dục; các sự kiện tập trung đông người, 

hoạt động thể dục thể thao, vui chơi, giải trí; điểm truy cập Internet, trò chơi 

điện tử; nhà hàng, cơ sở kinh doanh ăn uống chỉ được bán hàng cho khách mang 

về, nghiêm cấm phục vụ khách tại chỗ. 

 - Các cơ sở kinh doanh các mặt hàng thiết yếu được mở cửa: Chợ dân 

sinh, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng tạp hóa, kinh doanh thực phẩm; cửa hàng 

thuốc, trang thiết bị y tế, vật tư phục vụ khám chữa bệnh và phòng chống dịch; 

cơ sở dịch vụ khám chữa bệnh, ngân hàng, bưu chính, viễn thông, dịch vụ hỗ trợ 

vận chuyển, xuất, nhập khẩu hàng hóa nhưng phải đáp ứng điều kiện phòng 

chống dịch theo quy định; yêu cầu kiểm soát toàn bộ người đến mua hàng/sử 

dụng dịch vụ và khai báo y tế bằng mã QRCode. 

 - Phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn: 

+ Kiểm soát chặt chẽ tại các chốt kiểm tra liên ngành đối với lái xe đường 

dài, đảm bảo 100% người vào khu vực cửa khẩu phải đeo khẩu trang, khai báo y 

tế, xuất trình kết quả xét nghiệm PCR theo quy định.    

+ Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch Covid-19 

trên địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 

+ Tăng cường quản lý di biến động của Nhân dân trên địa bàn, tuyên 

truyền để Nhân dân hạn chế tối đa di chuyển ra khỏi địa phương. Trong trường 

hợp thật sự cần thiết phải di chuyển đến địa phương khác thì người dân phải 

thông báo cho chính quyền nơi cư trú (cán bộ, công chức, viên chức phải báo 

cáo thủ trưởng cơ quan, đơn vị) biết để theo dõi, đồng thời quản lý khi trở về, 

chỉ đạo việc xét nghiệm, cách ly theo quy định.  

4. Đề nghị Trung tâm quản lý cửa khẩu Tân Thanh - Cốc Nam, Công ty 

CPTM vận tải Bảo Nguyên phối hợp với UBND huyện, các doanh nghiệp, lực 

lượng Biên phòng, Hải quan, Kiểm dịch, Y tế tiếp tục kiểm tra, giám sát, thực hiện 

test nhanh, xét nghiệm Covid-19, bố trí chỗ  ăn, nghỉ cho lái xe vận chuyển hàng 

hoá xuất nhập khẩu, đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch; trao đổi với lực 

lượng chức năng Trung Quốc để nhanh chóng triển khai các hoạt động thông quan 

hàng hóa tại cửa khẩu Tân Thanh. 
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5. Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông: Tiếp tục thực hiện công tác 

tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại khu vực cửa khẩu và 

thông báo những trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch đã bị xử lý. 

6. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện và các đoàn thể tiếp tục chỉ 

đạo xã Tân Thanh thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh; 

- Ban Nội chính Tỉnh ủy; 

- Văn phòng Tỉnh uỷ; 

- Sở Y tế tỉnh;                         (B/c) 

- TT Huyện uỷ;                      

- TT HĐND huyện;  

- CT, PCT UBND huyện; 

- BCĐ PC dịch Covid-19 huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- CPVP; đ/c Huy; 

- Lưu: VT. 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

Lê Tuấn Minh 

 

 

 


		2021-08-20T10:23:13+0700
	Việt Nam
	Lê Tuấn Minh<ltminh@langson.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




