
 

 

 

 

Kính gửi:      

- Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị thành phố; 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành phố; 

- UBND các phường, xã. 
 

Căn cứ 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”; căn cứ Thông báo số 191/TB-SYT ngày 19/10/2021 của Sở Y tế 

tỉnh Lạng Sơn 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.  

Thực hiện kế hoạch số 190/KH-UBND ngày 20/9/2021 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 diện rộng 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021, Trung tâm Y tế thành phố tổ chức tiêm 

mũi 1 vắc xin Vero Cell cho người dân trên địa bàn từ ngày 22/9/2021 đến  

11/10/2021. Qua rà soát, thống kê trên địa bàn thành phố, tổng số người đã tiêm ít 

nhất 1 mũi vắc xin/tổng dân số trên 18 tuổi là: 71.999/75.706 = 95,1%; hiện tại 

đang tổ chức tiêm mũi 2 từ ngày 18/10/2021 đến  25/10/2021. 

Để thực hiện tốt mục tiêu kép vừa kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh, ngăn 

ngừa không để dịch COVID-19 bùng phát trong cộng đồng vừa phát triển kinh tế 

- xã hội, UBND thành phố yêu cầu các phòng, ban, cơ quan, đơn vị thành phố, 

UBND các phường, xã; đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và 

các đoàn thể thành phố tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: 

1.  Tiếp tục quán triệt thực hiện đúng, đầy đủ các chỉ đạo của Bộ Chính trị, 

Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia, Tỉnh ủy 

và UBND tỉnh, văn bản hướng dẫn của ngành Y tế về tăng cường các biện pháp 

phòng, chống dịch COVID-19. Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, không để 

bị động, bất ngờ, phải linh hoạt, an toàn trong ứng phó với diễn biến mới của 

dịch bệnh. Bám sát tình hình, bình tĩnh và chủ động ứng phó kịp thời các biện 

pháp phòng, chống dịch, quyết tâm ngăn chặn, không để dịch xuất hiện, lây lan 

trên diện rộng.  

 Các cơ quan, đơn vị, UBND các phường, xã tiếp tục rà soát, xây dựng và 

hoàn thiện các phương án/kế hoạch chuẩn bị các điều kiện cần thiết (trang thiết 
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bị, vật tư y tế, hậu cần, an ninh trật tự…) để đáp ứng với từng cấp độ dịch 

COVID-19, phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa bàn. 

 2. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 

01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 

của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động 

gặp khó khăn do dịch COVID-19; triển khai kịp thời để tháo gỡ khó khăn, 

vướng mắc do tác động tiêu cực của dịch COVID-19, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp 

tác xã, hộ kinh doanh ổn định sản xuất kinh doanh và tạo đà phát triển trong thời 

gian tới theo Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 của Chính phủ. 

3. Từ 00 giờ ngày 26/10/2021 cho phép hoạt động trở lại một số dịch vụ 

như: Karaoke, quán bar, xông hơi, massage, rạp chiếu phim; cơ sở kinh doanh 

quán ăn và quán nước; yêu cầu chủ các cơ sở phải phải đảm bảo thực hiện 

nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch theo quy định của Bộ Y tế. 

4. Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa -Thể thao; UBND các 

phường, xã tăng thời lượng thông tin, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền 

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

COVID-19 để Nhân dân đề cao cảnh giác chủ động thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch theo quy định. 

5. Trung tâm Y tế thành phố: Chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, cơ sở vật chất, 

vật tư, trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19. Căn cứ 

tình hình dịch trên địa bàn chủ động tham mưu cho UBND thành phố quyết định 

phong tỏa, cách ly y tế đối với vùng có dịch COVID-19 và áp dụng các biện 

pháp hành chính tương ứng trong phòng, chống dịch COVID-19 theo ủy quyền 

của Chủ tịch UBND tỉnh. 

Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19; rà soát, tổng 

hợp và có kế hoạch để tiêm vét, tăng độ bao phủ diện rộng vắc xin trên địa bàn 

thành phố, phấn đấu trong tháng 10/2021 tất cả các đối tượng từ 18 tuổi trở lên 

đủ điều kiện tiêm đều được tiêm đủ 02 mũi. 

Chuẩn bị để từng bước mở rộng đối tượng tiêm vắc xin phòng COVID-19 

theo hướng dẫn trong thời gian tới của Bộ Y tế đối với đối tượng trẻ em; thực 

hiện tốt việc thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 

trên địa bàn tỉnh theo 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".  

Tiếp tục duy trì lực lượng bảo đảm công tác phòng, chống dịch tại các cơ 

sở cách ly y tế tập trung trên địa bàn. 

6. UBND các phường, xã: Tăng cường quản lý chặt chẽ người về từ vùng 

dịch, nhất là về từ các tỉnh phía Nam. Phát huy tối đa vai trò của Tổ Covid cộng 

đồng trong việc thực hiện phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối 

tượng” để tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ di biến động dân cư, quản lý 

chặt chẽ công dân khi ra, vào địa bàn để có biện pháp quản lý phù hợp, khai báo 

y tế thường xuyên, sàng lọc, phân loại, xét nghiệm, cách ly theo quy định.  
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7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các đoàn thể 

thành phố đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động nhân dân tiếp tục tin tưởng, 

ủng hộ, đề cao cảnh giác, chủ động, tự giác tham gia, thực hiện nghiêm túc các 

biện pháp phòng, chống dịch của Trung ương, của Tỉnh và của thành phố. Mỗi 

người dân tiếp tục là một chiến sỹ, mỗi thôn, xóm, làng, bản, khu phố… là pháo 

đài, cùng chung sức, đồng lòng đẩy lùi dịch bệnh. 

UBND thành phố yêu cầu các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, UBND các 

phường, xã; đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các đoàn 

thể nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND Tỉnh; 

- TT Thành ủy; 

- TT HĐND TP; 

- CT, PCT UBND TP; 

- C, PCVP, CV; 

- Trang TTĐT TP; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hạnh 
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