
BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, 

CHỒNG DỊCH COVID-19 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

THÀNH PHỐ LẠNG SƠN  
  

Số:          / BCĐ  
V/v tăng cường các biện pháp 

phòng, chống dịch COVID-19 

trong tình hình mới 

    TP. Lạng Sơn, ngày      tháng 11 năm 2021 

 
Kính gửi:  

- Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị thành phố; 
- UBMTTQ và các đoàn thể thành phố; 

- UBND các phường, xã; 
- Các Doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, dịch vụ trên địa 
bàn thành phố Lạng Sơn. 

 

 Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến ngày càng phức tạp, khó 

lường tại các tỉnh thành trong cả nước và tại các huyện trên địa bàn tỉnh Lạng 
Sơn, tính đến 18 giờ 00 phút ngày 24/11/2021 trên địa bàn thành phố đã có 06 
F0, 392 F1, 3.472 F2, nguy cơ dịch lan rộng ra cộng đồng là rất lớn. Ngày 

23/11/2021, Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống dịch COVID-19 thành phố đã tổ 
chức họp để bàn bạc, thảo luận, đưa ra các biện pháp phòng chống dịch bệnh hiệu 

quả trong tình hình mới. Sau khi thống nhất ý kiến trong Thường trực Thành ủy, 
các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, BCĐ phòng chống dịch bệnh 

COVID-19 thành phố yêu cầu các phòng, ban, cơ quan, đơn vị và Nhân dân thực 
hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:  

1. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc 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”; Quyết định số 4800/QĐ-BYT 
ngày 12/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành hướng dẫn tạm thời về 

chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của 
Chính phủ. Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, không để bị 

động, bất ngờ trong ứng phó với diễn biến của dịch COVID-19. Với tinh thần 
chủ động, sáng tạo, bám sát thực tiễn trên cơ sở phương châm “Bốn tại chỗ”. 

2. Người đứng đầu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các 

phường, xã căn cứ tình hình thực tế dịch trên địa bàn để quyết định các biện 
pháp phòng, chống dịch COVID-19 linh hoạt, khoa học, hiệu quả; tiếp tục quán 

triệt và thực hiện nghiêm những giải pháp phòng, chống dịch như lấy mẫu xét 
nghiệm nhanh, cách ly kịp thời, điều trị hiệu quả... gắn với thực hiện tốt việc 

khôi phục, tập trung công tác phát triển kinh tế - xã hội; đặt sự an toàn, sức 
khỏe, tính mạng của người dân lên trên hết, an toàn về dịch nhưng phải tạo điều 

kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp. 

3. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân 
thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, nhất là thực hiện 

nguyên tắc” 5K+ vắc xin + thuốc + công nghệ thông tin + ý thức của người dân” 
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theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; tuyên truyền Chiến dịch tiêm vắc xin 
phòng COVID-19 trên địa bàn.  

4. Từ 00 giờ 00 phút ngày 26/11/2021 tạm dừng hoạt động một số loại 

hình dịch vụ không thiết yếu trên địa bàn thành phố như sau: Karaoke, quán 
bar, xông hơi, massage, các phòng tập Gym, phòng thể dục, yoga, cơ sở spa, điểm 

truy cập internet, trò chơi điện tử. 

- Các cơ sở dịch vụ ăn, uống trong nhà, nhà hàng được mở cửa hoạt động 
đến 23 giờ 00 phút hàng ngày. Yêu cầu chủ các cơ sở kinh doanh dịch vụ phải đảm 

bảo thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch theo quy định của Bộ Y 
tế; tuyệt đối không kinh doanh dưới lòng đường, vỉa hè.  

- Đối với các gia đình có đám cưới: Vận động các gia đình tạm dừng, tạm 

hoãn; đối với đám cưới đã ấn định ngày tổ chức chỉ tổ chức trong một ngày và  yêu 
cầu tổ chức không quá 30 mâm, không tổ chức bữa phụ, phải thực hiện nghiêm túc 

các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định; đề nghị không mời khách ngoài 
tỉnh, ngoài địa bàn thành phố đến dự, khuyến khích hình thức báo hỷ và các hình 

thức gửi quà mừng, nhằm hạn chế lây lan dịch bệnh COVID-19. 

- Đối với các đám hiếu phải đảm bảo thực hiện các biện pháp phòng, chống 
dịch theo quy định của Bộ Y tế, nếu không là người nhà, người thân thì hạn chế 

đến thăm viếng. Các cơ quan tổ chức đoàn viếng chỉ tối đa 03 thành viên, khuyến 
khích hình thức gửi điện chia buồn. 

- Đối với các cuộc họp, hội nghị: Giảm quy mô, hạn chế tập trung đông 

người, không tổ chức ăn uống. 

- Yêu cầu các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động 
đang công tác tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố nêu gương không 

tham dự các đám cưới, không đến những nơi tập trung đông người, khuyến 
khích ăn sáng tại nhà; khi di chuyển ngoài địa bàn thành phố, hoặc các tỉnh khác 

phải báo cáo và được lãnh đạo đơn vị đồng ý, phải thực hiện nghiêm túc các 
biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. Giao người đứng đầu các đơn vị 

chịu trách nhiệm về việc quán triệt, đôn đốc và theo dõi việc thực hiện các biện 
pháp phòng, chống dịch tại các cơ quan, đơn vị quản lý. 

 -  Đối với Trung tâm thương mại, chợ, siêu thị, thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch COVID-19 theo Quyết định số 2225/QĐ-BCĐQG ngày 
28/5/2020 của BCĐ quốc gia về việc ban hành “Hướng dẫn phòng, chống  và 

đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại Trung tâm thương mại, siêu thị, 
nhà hàng”; 

 5. Trung tâm Y tế thành phố 

Xây dựng hoàn thiện kịch bản và phương án bảo đảm công tác y tế phục 

vụ phòng, chống dịch COVID-19 theo từng cấp độ dịch; tổ chức triển khai hiệu 
quả khi có dịch xảy ra trên địa bàn. 

Tiếp tục triển khai tiêm vắc xin cho các đối tượng từ 12 - 17 tuổi, ưu tiên 

theo thứ tự tiêm cho các lứa tuổi từ cao đến thấp 

Rà soát, hoàn thiện Phương án phòng, chống dịch, đồng thời cần rà soát, 
đề xuất cụ thể việc mua sắm những trang thiết bị, vật tư y tế để dự phòng cho 
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công tác phòng, chống dịch COVID-19, đảm bảo nhân lực, trang thiết bị, vật tư, 
phương tiện để quản lý và tổ chức thực hiện cách ly tại Cơ sở cách ly tập trung 

thành phố theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế, chỉ đạo của UBND tỉnh. 

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan bố trí nhân lực, trang thiết bị, 
vật tư, phương tiện để quản lý và tổ chức thực hiện cách ly tại Cơ sở cách ly tập 

trung theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế, chỉ đạo của UBND tỉnh. 

Thường xuyên tổ chức thực hiện việc đánh giá, cập nhật cấp độ dịch để 
tham mưu cho UBND thành phố có các biện pháp y tế, hành chính phù hợp với 

từng cấp độ, từng địa bàn theo hướng dẫn tại 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 Y tế. Cập nhật tình hình dịch bệnh, thông tin, báo cáo kịp thời tình hình 
dịch COVID-19 trên địa bàn về Sở Y tế, BCĐ phòng, chống dịch thành phố, 

UBND thành phố để có các biện pháp phòng, chống dịch kịp thời, phù hợp với 
tình hình tại địa bàn. 

6. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố 

 Chỉ đạo các đơn vị trường học trên địa bàn duy trì học bình thường; hạn 

chế tiếp xúc giữa các lớp, không tổ chức ra chơi tập trung và các hoạt động 
ngoài giờ; tổ chức phân luồng, bố trí giờ tan học giữa các khối cho phù hợp, hạn 

chế tập trung đông người; yêu cầu cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh ăn sáng 
tại nhà, phụ huynh học sinh các trường phải thực hiện nghiêm túc các biện pháp 

phòng, chống dịch bệnh theo quy định. 

7. Công an thành phố, Ban Chỉ huy quân sự thành phố 

Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh và Chỉ huy trưởng 
Ban Chỉ huy quân sự tỉnh về công tác phòng, chống dịch trong lực lượng. 

Công an thành phố phối hợp với UBND các phường, xã tăng cường kiểm 

tra các tuyến đường trên địa bàn quản lý không để lái xe đường dài đỗ xe ăn 
nghỉ, rửa xe, tiếp xúc với người dân dọc các tuyến đường. 

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

UBND các phường, xã 

 Tăng cường tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh về tình hình, 

diễn biến dịch bệnh, các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; thông tin kịp 
thời, đầy đủ, công khai, minh bạch về diễn biến dịch để nhân dân yên tâm, đề 
cao cảnh giác, đồng thời không gây tâm lý hoang mang trong xã hội; tuyên 

truyền về việc hạn chế tập trung đông người, chủ động khai báo y tế, thực hiện 
nghiêm thông điệp 5K+ vắc xin + thuốc + công nghệ + ý thức của người dân 

theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; tuyên truyền Chiến dịch tiêm vắc xin 
phòng COVID-19 trên địa bàn.  

9. Phòng Quản lý đô thị, Đội QLTT đô thị: Phối hợp với UBND các 

phường, xã tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm lấn 
chiểm vỉa hè, lòng đường. 

10. UBND các phường, xã  

Tăng cường kiểm soát và quản lý công dân về từ vùng dịch; thực hiện 
nghiêm túc các quy trình quản lý, giám sát theo đúng quy định của Bộ Y tế, của 



4 

 

tỉnh; 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, người cách ly tại nhà, nơi lưu trú; người làm việc ngoài tỉnh về địa 
bàn lưu trú, người lưu trú ngoài tỉnh về địa bàn làm việc… để có biện pháp quản 

lý, cách ly phù hợp; tuyên truyền, hướng dẫn các hộ gia đình trong việc tổ 
chức đám hỏi, đám cưới; tổ chức đám tang bảo đảm theo đúng các quy định 

về phòng, chống dịch. 

Tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo và yêu cầu các cơ sở, nhân dân trên 
địa bàn phường, xã không cung cấp dịch vụ (như: ăn, uống, rửa xe,…) đối với 

lái xe và người đi cùng phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu để bảo 
đảm thực hiện nghiêm túc, triệt để công tác phòng, chống dịch COVID-19. Yêu 

cầu các nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn phường, xã, khi có khách đến nghỉ phải 
thực hiện khai báo y tế. 

Kiểm tra xử lý, tham mưu xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy 

định về phòng, chống dịch theo quy định.  

Thường xuyên cập nhật thông tin dịch bệnh hàng ngày, báo cáo UBND 

thành phố, BCĐ phòng, chống dịch thành phố để có các biện pháp phòng, chống 
dịch kịp thời, phù hợp. 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19  thành phố Lạng Sơn đề nghị các cơ 

quan, đơn vị, cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân 
trên địa bàn thành phố thực hiện tốt các nội dung trên, cùng chung sức, đồng lòng quyết 
tâm chiến thắng dịch bệnh COVID-19./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Đ/c Bí thư Tỉnh ủy (b/c); 

- Đ/c Chủ tịch UBND Tỉnh (b/c); 
- Sở Y tế; 
- TT Thành ủy; 
- TT HĐND TP; 
- CT, PCT UBND TP; 
- Các đơn vị thành viên BCĐ PCD TP (t/h); 
- Trang TTĐT TP; 
- Lưu: VT. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ 
Nguyễn Văn Hạnh 
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