
BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, 

CHỐNG DỊCH COVID-19 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

THÀNH PHỐ LẠNG SƠN  
  

Số: 01/BCĐ TP. Lạng Sơn, ngày 01 tháng 01 năm 2022 

V/v tiếp tục tăng cường các biện 

pháp phòng, chống dịch COVID-

19 trong tình hình mới 

 

 

        Kính gửi:      

- Các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; 

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

- Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố; 

- Các cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố;  

- UBND các phường, xã. 
 

Trong những ngày gần đây, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh và 

thành phố Lạng  Sơn tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp, xuất hiện rất nhiều ca mắc 

trong cộng đồng. Tính đến 16 giờ 00 phút  ngày 01/01/2022 trên địa bàn thành phố 

đã có 295 F0, 2.779 F1, 6.364 F2. Đặc biệt trong ngày 01/01/2022 đã có 39 ca lây 

nhiễm COVID-19, trong đó có 21 ca trong cộng đồng không rõ nguồn lây, vì vậy 

nguy cơ dịch bệnh lây nhiễm, khó kiểm soát, lan rộng trong cộng đồng là rất cao.  

Nhằm đảm bảo sự an toàn về sức khỏe, tính mạng cho Nhân dân trên địa 

bàn, kiểm soát tốt dịch bệnh để Nhân dân đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 

2022 vui tươi, an toàn, lành mạnh. Sau khi thống nhất ý kiến trong Thường trực 

Thành ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, BCĐ phòng chống dịch 

COVID-19 thành phố yêu cầu các phòng, ban, cơ quan, đơn vị thành phố, Chủ tịch 

UBND các phường, xã, đề nghị UBMT Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội 

thành phố theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện nghiêm túc 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 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”. 

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc nội dung Công văn số 3414/BCĐ ngày 

25/11/2021; Công văn số 3625/BCĐ ngày 15/12/2021 của BCĐ phòng, chống 

dịch COVID-19 thành phố về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch 

COVID-19 trong tình hình mới.  

2. Nâng cao mức độ hạn chế đối với một số hoạt động và một số loại 

hình dịch vụ trong thời gian 15 ngày (bắt đầu từ 22 giờ 00 phút ngày 

02/01/2022 đến 22 giờ 00 phút ngày 17/01/2022), cụ thể như sau: 
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- Các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống: Chỉ được bán hàng 

cho khách mang về, không phục vụ khách tại chỗ.  

- Các hộ gia đình trên địa bàn: Không tổ chức mời khách dự các đám hỷ, 

tiệc mừng, giỗ chạp,...; không tổ chức ăn uống, liên hoan, tập trung đông người 

tại nhà. 

- Đối với các gia đình có đám tang: Rút ngắn thời gian không để dài ngày 

và hạn chế tối đa việc tập trung đông người, không tổ chức ăn uống; tuân thủ quy 

trình, biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.  

- Các  cơ quan, đơn vị: Hạn chế tổ chức các cuộc họp, hội nghị, nếu cần 

thiết phải họp thì nên tổ chức bằng hình thức trực tuyến, trường hợp phải tổ chức 

họp tập trung thì giảm quy mô, ngồi giãn cách, đeo khẩu trang, không tổ chức ăn 

uống và bảo đảm các biện pháp phòng, chống dịch khác theo quy định. 

- Yêu cầu tất cả công dân trên địa bàn thành phố thực hiện nghiêm 5K, 

không tụ tập đông người, không đến nhà người khác ăn uống, chỉ đi lại tiếp xúc 

khi thật sự cần thiết; khuyến khích tăng cường trao đổi thông tin, liên lạc bằng 

điện thoại, tin nhắn,... 

- Đối với các điểm di tích, danh thắng, các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo: 
Yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, không 

tổ chức các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo tập trung đông người. 

3. Đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khẩn trương 

tổ chức các Đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch trên địa bàn phường, xã 

phụ trách, trực tiếp làm trưởng các đoàn, trưng tập thành phần Đoàn  kiểm  tra 

gồm đồng chí Bí thư Đảng ủy và một số thành viên BCĐ phòng, chống dịch 

COVID-19 phường, xã tham gia (tối đa không quá 05 người).  

4. Đề nghị các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, các 

cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố: Tuyên truyền, 

quán triệt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động đang công 

tác tại các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống 

dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố. 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố yêu cầu các phòng, 

ban, cơ quan, đơn vị thành phố, Chủ tịch UBND các phường, xã, đề nghị Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố thực hiện nghiêm 

túc các nội dung trên./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bí thư Tỉnh ủy (B/c); 

- UBND Tỉnh (B/c); 

- Sở Y tế (B/c); 

- TT Thành ủy;     

- TT HĐND TP; 

- CT, PCT UBND TP; 

- C, PCVP; 

- Lưu: VT. 

 KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ 

Nguyễn Văn Hạnh 
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