
 

      Kính gửi:      

- Các phòng, ban, ngành, đơn vị huyện; 

- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về 

việc ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu 

quả dịch Covid-19”; 

 Thực hiện Thông báo số 191/TB-SYT ngày 19/10/2021 của Sở Y tế về 

cấp độ dịch của tỉnh Lạng Sơn theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 

11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 

của Bộ trưởng Bộ Y tế. Theo đó toàn tỉnh Lạng Sơn được phân loại cấp độ 

dịch là cấp 1 (bình thường mới); trong đó có 17 xã/thị trấn trên địa bàn huyện 

Văn Lãng. Để tiếp tục thực hiện vừa phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả vừa 

phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới, UBND huyện yêu 

cầu các phòng, ban, ngành, đơn vị huyện, UBND các xã, thị trấn, đề nghị Ủy 

ban MTTQ và các đoàn thể huyện theo chức năng, nhiệm vụ được giao thực 

hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch; 

phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo, Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch các cấp, 

huy động cả hệ thống chính trị tham gia phòng, chống dịch Covid-19. Đồng 

thời, thống nhất quan điểm chỉ đạo của Trung ương, của UBND tỉnh là vừa 

phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội, “thích ứng an toàn, linh hoạt, 

kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”. 

2. Trung tâm Y tế huyện: Đảm bảo công tác y tế, thuốc, hóa chất, vật tư y 

tế phục vụ công tác phòng, chống dịch trên địa bàn theo quy định của Bộ Y tế và 

đẩy nhanh công tác tiêm chủng theo Kế hoạch số 195/KH-UBND ngày 

17/7/2021 của UBND huyện về việc tổ chức triển khai chiến dịch tiêm vắc xin 

phòng Covid-19 trên địa bàn huyện Văn Lãng năm 2021-2022 và Kế hoạch số 

75-KH/BCĐ ngày 14/10/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 

huyện về triển khai chiến dịch tiêm vắc xin Varo Cell mũi 2 phòng Covid-19 

diện rộng trên địa bàn huyện Văn Lãng năm 2021. 

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát công tác 

phòng, chống dịch tại khu cách ly tập trung trên địa bàn huyện. Phối hợp thực 

hiện tiếp nhận công dân từ vùng dịch trở về, tổ chức khám sàng lọc, phân loại và 
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cách ly, theo dõi đảm bảo công tác phòng, chống dịch theo quy định của Bộ Y 

tế. Đồng thời thực hiện tốt công tác xét nghiệm SARS-CoV-2 (bằng phương 

pháp RT-PCR hoặc test nhanh kháng nguyên) đối với lái xe đường dài nhằm 

phát hiện sớm các trường hợp nhiễm Covid-19 để có biện pháp cách ly, quản lý 

và điều trị kịp thời. 

3. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, thể thao và truyền 

thông, UBND các xã, thị trấn tiếp tục tuyên truyền trên hệ thống loa truyền 

thanh về tình hình, diễn biến dịch bệnh, các biện pháp phòng, chống dịch Covid-

19, đặc biệt là 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”; thông tin kịp thời, đầy đủ, công khai, minh bạch về diễn biến dịch 

bệnh để nhân dân yên tâm, đề cao cảnh giác, đồng thời không gây tâm lý hoang 

mang trong xã hội; tuyên truyền để người dân chủ động khai báo y tế, sử dụng 

ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử, PC Covid để khai báo y tế, dùng mã thẻ QR xanh 

và thực hiện tốt thông điệp 5K gồm khẩu trang - khử khuẩn - khoảng cách - 

không tụ tập - khai báo y tế. 

4. UBND các xã, thị trấn tích cực chủ động phối hợp với Trung tâm y tế 

đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác tiêm chủng, đảm bảo an toàn. Tăng cường 

hoạt động của Tổ Covid cộng đồng để nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch từ 

cộng đồng thôn, bản, khu phố; chỉ đạo quản lý, giám sát chặt chẽ các trường hợp 

cách ly tại nhà, các công dân về từ vùng dịch thực hiện cách ly, theo dõi theo 

quy định. 

Tiếp tục yêu cầu các cơ sở kinh doanh, dịch vụ phải dán mã QR tại địa điểm 

kinh doanh, yêu cầu khách hàng quét mã QR và đảm bảo thực hiện nghiêm các 

biện pháp phòng, chống dịch để thuận lợi trong công tác truy vết theo quy định. 

 Tiếp tục công tác tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch Covid-19; 

thường xuyên theo dõi và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định về 

phòng chống dịch trên địa bàn huyện. 

 UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành, đơn vị huyện, UBND các 

xã, thị trấn tích cực triển khai thực hiện và đề nghị Ủy ban MTTQVN, các đoàn 

thể huyện phối hợp triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (B/c); 

- Sở Y tế; 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- CPVP; 

- Lưu: VT. 
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