
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN VĂN LÃNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 83/UBND-VP 
 

V/v tăng cường các biện pháp phòng, 

chống dịch Covid-19 trong dịp Tết 

Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 

Văn Lãng, ngày 13 tháng 01 năm 2022 

 

                     Kính gửi:     -  ác c  qu n    n  ng nh  đ n vị   V  trên đị    n 

huyện; 

-  y ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

 Tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn huyện đ ng diễn biến hết sức phức 

tạp, phát hiện nhiều trường hợp dư ng tính với Covid-19 trong cộng đồng  nguy c  

lây lan là rất lớn. Để chủ động thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 

Covid-19 trên địa bàn huyện  đảm bảo an toàn về sức khỏe, tính mạng cho Nhân 

dân  để Nhân dân được đón  ết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 vui tư i   n 

toàn, lành mạnh. UBND huyện yêu cầu các c  qu n    n  ng nh huyện, Chủ tịch 

UBND các xã, thị trấn  đề nghị  y ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - 

xã hội huyện theo chức năng  nhiệm vụ thực hiện nghiêm các nội dung sau: 

1. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 128/NQ-CP 

ngày 11/10/2021 của Chính phủ   n h nh quy định tạm thời “ hích ứng an toàn, 

linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”; thực hiện nghiêm các biện pháp 

phòng, chống dịch dựa trên 3 trụ cột chính (cách ly, xét nghiệm  điều trị) và công 

thức “5K + vắc xin, thuốc điều trị + công nghệ + ý thức người dân + các biện 

pháp khác”, tuyệt đối không được chủ qu n  l  l   mất cảnh giác  không để bị 

động, hoang mang, mất  ình tĩnh trong ứng phó với diễn biến của dịch Covid-19. 

Người dân vừa là trung tâm, vừa là chủ thể trong phòng, chống dịch với tinh thần 

chủ động sáng tạo, bám sát thực tiễn trên c  sở phư ng châm “Bốn tại chỗ”. 

2. Cán bộ công chức, viên chức, người lao động và toàn thể Nhân dân 

trong huyện: Trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 hạn chế di 

chuyển khi không cần thiết để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, 

cũng như  ảo vệ sức khỏe cho bản thân  gi  đình và cộng đồng.  rường hợp do 

nhu cầu phải đến/về đị  phư ng từ đị  phư ng khác, yêu cầu phải khai báo y tế, 

thông báo với chính quyền đị  phư ng n i cư trú để được hướng dẫn kịp thời các 

biện pháp phòng, chống dịch. 

3. UBND các xã, thị trấn 

- Tiếp tục thực hiện nghiêm các văn  ản củ   rung ư ng  củ   ỉnh  Huyện 

về công tác phòng  chống dịch  ovid-19. Đánh giá đúng tình hình thực tế dịch 

bệnh; tiếp tục chủ động, linh hoạt, thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, 

chống dịch  đảm bảo xử lý nhanh, kịp thời kiểm soát tình hình dịch bệnh; chuẩn 

bị sẵn sàng mọi điều kiện để ứng phó với các tình huống dịch bệnh xảy ra.   
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- Xây dựng kế hoạch để tổ chức đón  ết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 

trên đị    n đảm bảo vui tư i  l nh mạnh, an toàn, tiết kiệm. Không tổ chức các 

hoạt động tập trung đông người, không tổ chức các hoạt động Lễ hội Xuân 2022. 

-  ăng cường công tác tuyên truyền, vận động thường xuyên, liên tục, bằng 

nhiều hình thức, biện pháp khác nhau (trên các phư ng tiện thông tin đại chúng, 

mạng xã hội, tuyên truyền lưu động, tuyên truyền trực quan ...) để nâng cao nhận 

thức củ  người dân trong thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch; đặc biệt là 

thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế. Tuyên truyền, vận động công dân trên 

địa bàn quản lý đ ng sinh sống, làm việc, học tập xa quê khi trở về đị  phư ng  

trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 phải thực hiện khai báo y tế, xét nghiệm 

Sars-CoV-2 và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch (theo Văn bản số 

71/UBND-VP ngày 12/01/2022 của UBND huyện). 

 - Tiếp tục tăng cường hoạt động của Tổ Covid cộng đồng trong việc tuyên 

truyền, kiểm tra, giám sát người dân trên địa bàn việc chấp h nh các quy định về 

phòng, chống dịch, khai báo y tế.... đặc biệt là giám sát việc chấp hành các quy 

định về phòng, chống dịch Covid-19 của các trường hợp thực hiện cách ly tại nhà 

(F1, F2, công dân trở về từ đị  phư ng khác).  

- Tổ chức rà soát, thống kê số lượng công dân trở về quê ăn tết trên địa 

bàn, báo cáo kết quả về Phòng   o động   hư ng  inh  Xã hội - Dân tộc huyện 

trước ngày 26/01/2022 để tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 

huyện, lãnh đạo UBND huyện nắm bắt, chỉ đạo kịp thời  đồng thời báo cáo Sở 

  o động -  hư ng  inh v  Xã hội. 

4. Trung tâm Y tế huyện 

- Chủ động th m mưu  điều chỉnh phư ng án ứng phó với tình hình thực tế 

dịch Covid-19 trên địa bàn huyện thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán. 

- Chỉ đạo các Trạm y tế phối hợp với B n  hỉ đạo phòng, chống dịch 

Covid-19 các  ã, thị trấn thực hiện quản lý, theo dõi sức khoẻ các trường hợp F1 

cách ly tại nhà; giám sát công dân trở về từ địa phư ng khác. 

- Chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, vật tư  hó  chất, sinh phẩm, thuốc kháng vi 

rút, nhân lực sẵn s ng đáp ứng cho thời gi n trước, trong và sau tết; kích hoạt các 

Trạm Y tế lưu động nếu trong trường hợp dịch xảy ra và lây lan số lượng lớn 

trong cộng đồng. Thực hiện  ác định ca bệnh nghi ngờ, ca bệnh  ác định  người 

tiếp xúc gần (F1) theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. 

- Phối hợp với các lực lượng chức năng thực hiện truy vết thần tốc các trường 

hợp liên qu n đến các ca bệnh mới phát hiện, thực hiện cách ly, theo dõi  điều trị đúng 

quy định.  hủ trì, phối hợp với các c  qu n  đ n vị liên quan có kế hoạch tổ 

chức Tết Nguyên đán cho các cán  ộ làm nhiệm vụ phòng, chống dịch và công 

dân tại các khu điều trị F0 và cách ly F1.  

 5.  Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

 - Tiếp tục chỉ đạo các đ n vị trường học tăng cường thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch Covid-19. Tuyên truyền tới cán bộ, giáo viên, phụ huynh, học 
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sinh thông qua các nhóm zalo lớp, nhóm zalo phụ huynh để tuyên truyền  hướng dẫn 

cho học sinh, phụ huynh tự theo dõi sức khỏe, không chủ quan, l  l  trong phòng, 

chống dịch, thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế. 

-  ăn cứ thông báo cấp độ dịch trên địa bàn huyện, các xã, thị trấn để quyết 

định hình thức tổ chức hoạt động dạy học đối với các đ n vị trường học cho phù 

hợp với tình hình kiểm soát dịch bệnh tại từng địa bàn, theo nguyên tắc khu vực 

nào kiểm soát được dịch thì chủ động cho học sinh học trực tiếp, chỉ đạo thực 

hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 theo quy 

định; tổ chức dạy học trực tuyến, giao bài tự học... khi dịch bệnh diễn biến phức 

tạp, vừa đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19, vừ  đảm bảo kiến thức cho các 

em học sinh. 

 - Chỉ đạo các đ n vị trường học thống kê, theo dõi tình hình sức khỏe cán 

bộ, giáo viên, nhân viên (CBGVNV), học sinh hàng ngày; phối hợp với các lực 

lượng chức năng trên địa bàn thực hiện truy vết các trường hợp nghi nhiễm liên 

qu n đến CBGVNV, học sinh; báo cáo ngay cho Phòng GD&Đ   B n  hỉ đạo 

phòng, chống dịch xã, thị trấn để xin ý kiến chỉ đạo khi có các trường hợp nghi 

nhiễm Covid-19; thực hiện cách ly  theo dõi theo quy định của Bộ Y tế. Duy trì 

công tác vệ sinh môi trường, khử khuẩn; phối hợp với Trạm y tế xã, thị trấn 

hướng dẫn cho cán bộ, giáo viên về cách phát hiện các trường hợp nghi mắc 

Covid-19, cách xử trí khi có ca nghi nhiễm trong nh  trường. 

 -  ác trường học báo cáo chính quyền đị  phư ng v  phối hợp với gi  đình 

trong việc quản lý học sinh trong thời gian nghỉ Tết. Tuyên truyền đến CBGVNV, 

học sinh hạn chế di chuyển ra khỏi địa bàn, hạn chế tập trung đông người; thực hiện 

nghỉ Tết theo đúng thời gi n quy định.  

 6. Công an huyện 

 - Chỉ đạo Công an xã phối hợp với UBND các xã, thị trấn kiểm soát chặt 

chẽ di biến động dân cư.  rường hợp các công dân đi l o động, học tập từ các địa 

phư ng khác về thăm nh  (đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán) yêu cầu gi  đình 

phải thông tin đến khu, thôn, phải thực hiện khai báo Y tế ngay sau khi về địa 

phư ng v  theo dõi y tế theo quy định.  

- Tăng cường kiểm tr  giám sát việc chấp h nh các quy định về phòng 

chống dịch  ệnh  ovid-19, đảm  ảo công tác đấu tr nh phòng chống tội phạm v  

vi phạm pháp luật trong dịp tết Nguyên đán; kịp thời phát hiện v   ử lý nghiêm 

các trường hợp vi phạm theo quy định. 

 7. Các Đồn Biên phòng: Na Hình, Tân Thanh 

-  hủ trì  phối hợp với các lực lượng chức năng  UBND các  ã  iên giới  

giám sát chặt chẽ tại cử  khẩu  đường mòn  lối mở khu vực  iên giới để ngăn 

chặn người dân  uất nhập cảnh trái phép; duy trì hoạt động củ  các chốt kiểm 

soát tại các khu vực cử  khẩu  kiểm soát chặt việc thực hiện các  iện pháp phòng  

chống dịch Covid-19 đối với người r   v o cử  khẩu. 

- Đồn Biên phòng  ân  h nh phối hợp với  rung tâm quản lý cử  khẩu v  
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các đ n vị có liên qu n  ố trí lực lượng  ảo vệ c  sở vật chất  t i sản v   n ninh 

trật tự tại khu ở tập trung cho lái  e đường d i v  chốt kiểm soát phòng chống 

dịch  ovid 19 ở đường phi thuế qu n. 

8. Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và 

Truyền thông 

- Tăng cường công tác tuyên truyền vận động người dân nâng c o ý thức tự 

 ảo vệ mình  gi i đình v  cộng đồng  thực hiện nghiêm thông điệp 5K  các hướng 

dẫn củ  Bộ Y tế  củ  tỉnh  củ  huyện v  chính quyền đị  phư ng; tự nguyện khai 

 áo y tế  theo dõi sức khỏe, xét nghiệm và áp dụng các biện pháp phòng dịch theo 

quy định; thông  áo kịp thời với c  sở y tế về tình hình sức khỏe nếu có yếu tố  

 iểu hiện nghi nhiễm  ovid-19. Thường  uyên cảnh  áo người dân không chủ 

qu n  l  l  trong công tác phòng  chống dịch  ệnh. 

-  hỉ đạo  hướng dẫn các c  sở tín ngưỡng  tôn giáo  các di tích lịch sử  

văn hó  v  d nh l m thắng cảnh, các tổ chức  cá nhân liên qu n trên đị    n có 

kế hoạch  phư ng án tổ chức các hoạt động trong dịp  ết Nguyên đán đảm  ảo 

phòng  chống dịch  ệnh  ovid-19. 

-  hỉ đạo các c  qu n  đ n vị tuỳ theo diễn  iến tình hình dịch Covid-19 

trên đị    n, tổ chức các hoạt động văn hóa phù hợp nhân dịp  ết Nguyên đán 

Nhâm Dần 2022; đảm  ảo công tác  n ninh trật tự   n to n  ã hội, hạn chế tối đa 

các hoạt động tập trung đông người để đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch 

Covid-19.  

 9. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, 

chống dịch  yêu cầu công chức  viên chức  người l o động tự theo dõi sức khỏe 

hàng ngày.  uyên truyền đến người công chức  viên chức  người l o động trong 

thời gi n nghỉ Tết Nguyên đán hạn chế di chuyển nếu không cần thiết. 

10. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính 

trị - xã hội: đẩy mạnh tuyên truyền công tác phòng  chống dịch  ovid-19 trên 

đị    n huyện; tăng cường chỉ đạo thực hiện có hiệu quả  ổ  ovid cộng đồng 

trong quản lý  giám sát  tuyên truyền cho nhân dân nâng c o ý thức trách nhiệm  

chủ động thực hiện các  iện pháp phòng  chống dịch trước  trong v  s u Tết 

Nguyên đán. 

 UBND huyện yêu cầu các c  qu n    n  ng nh   hủ tịch UBND các xã, thị 

trấn, đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện 

nghiêm túc thực hiện triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh; 

- Sở Y tế;                      (B/c) 

- TT. Huyện ủy;            

-   . HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Th nh viên B Đ P D  OVID-19 huyện; 

- CPVP; 

- Lưu: V . 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Bế Thị Vẫn 
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