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Kính gửi: 

 

 

 

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 1023/SVHTTDL-VP, ngày 03/8/2021 của Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm 

an toàn phòng, chống dịch COVID-19. 

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid -19, Phòng Văn hóa và 

Thông tin đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện tốt các nội dung sau: 

1. Tiếp tục quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, 

có hiệu quả theo đúng tinh thần 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 và 

hướng dẫn của Bộ Y tế về công tác phòng, chống dịch trong tình hình mới, đăc biệt 

là Kết luận số 07-KL/TW, ngày 11/6/2021 của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ 

trọng tâm tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - 

xã hội, của Tỉnh, huyện đã ban hành trong thời gian qua, tuyệt đối không được chủ 

quan, lơ là, mất cảnh giác nhưng cũng không quá hoang mang, lo sợ để đưa ra 

những quyết định không phù hợp.  

2. Tuyên truyền việc thực hiện công tác chăm lo, bảo vệ sức khỏe, tính mạng 

của người dân. Triển khai thực hiện kịp thời, nhanh chóng, 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; không để ai thiếu các nhu yếu phẩm tối thiểu, thiết 

yếu, không để xáo trộn lớn đến đời sống người lao động. 

3. Tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong 

chỉ đạo, tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, tuyệt đối không chủ 

quan, lơ là; chủ động, linh hoạt trong phòng, chống dịch. Huy động sức mạnh của 

cả hệ thống chính trị và cộng đồng để tích cực, chủ động thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch; thực hiện mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, 

chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị, địa bàn quản lý; với mục tiêu bảo vệ, 

chăm sóc sức khỏe, tính mạng của Nhân dân là trên hết, trước hết. 

4. Tăng cường công tác tuyên truyền việc kiểm soát, quản lý, khai báo y tế 

và giám sát chặt chẽ người từ các tỉnh, thành phố đến địa bàn và người của địa bàn 

đi đến các tỉnh, thành phố trở về, đặc biệt là đến, về từ các tỉnh, thành phố đang 

thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng 
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Chính phủ. Chủ động quản lý di biến động của cán bộ, công chức người lao động 

tại cơ quan, đơn vị.  

5. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khuyến cáo cán bộ, công chức, viên 

chức và người dân không đến các địa phương có dịch. Trong trường hợp thật sự 

cần thiết phải di chuyển đến địa phương có dịch thì người dân phải thông báo cho 

chính quyền cấp xã nơi đang 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; phối hợp   

với UBND cấp huyện quản lý chặt chẽ số công dân trở về từ vùng dịch, để thực 

hiện việc xét nghiệm, cách ly theo quy định. Các trường hợp vi phạm các biện 

pháp phòng, chống dịch đều phải được xử lý nghiêm theo đúng quy định. 

6. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng triển khai Chiến dịch tiêm 

chủng vắc-xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh bảo đảm an toàn, hiệu quả, đúng 

đối tượng. 

7. Tăng cường công tác tuyên truyền, phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ 

quốc và các đoàn thể vận động, kêu gọi, kiểm soát người dân hiện đang sinh sống 

làm việc ở Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An và các địa 

phương đang thực hiện giãn cách xã hội không được rời địa bàn cư trú, tiếp tục ở 

lại theo tinh thần giãn cách “Ai ở đâu ở đấy”. Nâng cao hiệu quả "Đi tững ngõ, gõ 

từng nhà, rà từng đối tượng" để tuyên truyền vận động, nhắc nhở người dân thực 

hiện khai báo y tế và các biện pháp phòng chống dịch. 

 Đề nghị Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện; UBND các 

xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở VHTTDL (B/c); 

- UBND huyện (B/c); 

- LĐ, CV Phòng VHTT; 

- Lưu: VT. 

TRƯỞNG PHÒNG 
 

 

 

 
 

 

Đặng Thị Hiền 
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