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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HẠ LANG 

 

Số:        /UBND-TH 
V/v triển khai thực hiện một số 

biện pháp phòng, chống dịch 

bệnh COVID-19 trên địa bàn 

huyện Hạ Lang. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

  Hạ Lang, ngày      tháng 4 năm 2020 

 Kính gửi:  

         - Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; 

         - Các đơn vị vũ trang trên địa bàn huyện;  

         - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; 

 (Sau đây gọi chung là các đơn vị) 

 

Thực hiện Công văn số 1030/UBND-VX, ngày 23/4/2020 của UBND tỉnh 

Cao Bằng về việc triển khai thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Chỉ 

đạo phòng chống dịch COVID-19 có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Thủ trưởng các đơn vị không chủ quan, buông lỏng, tiếp tục triển khai 

thực hiện các nội dung chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 

quốc gia, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện về một số biện pháp 

phòng, chống dịch từ ngày 23/4/2020 trên địa bàn huyện, cụ thể như sau: 

a) Khuyến khích người dân đeo khẩu trang nơi công cộng và thực hiện các 

biện pháp phòng, chống dịch theo quy định (rửa tay bằng xà phòng sát khuẩn, giữ 

vệ sinh nhà cửa, tăng cường chăm sóc sức khỏe, giữ khoảng cách nơi công 

cộng,…). 

b) Tiếp tục tạm dừng các cơ sở kinh doanh dịch vụ: karaoke, các quán ăn 

uống vỉa hè phục vụ tại chỗ đến khi có văn bản chỉ đạo mới. 

- Cho mở cửa đón khách du lịch tại các điểm tham quan, du lịch trên địa bàn 

huyện. 

- Các hoạt động kinh doanh dịch vụ còn lại và các hoạt động khác hoạt động 

bình thường. Đối với các cửa hàng ăn uống được hoạt động cần tiếp tục thực hiện các 

biện pháp phòng, chống dịch, giãn khoảng cách hợp lý khi phục vụ khách tại chỗ. 

Giao Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện tiếp tục phối hợp với chính quyền 

địa phương các xã, thị trấn hướng dẫn, giám sát các cơ sở kinh doanh dịch vụ, các 

điểm tham quan, du lịch trên địa bàn huyện thực hiện các biện pháp phòng, chống 

dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế. 

c) Đối với hoạt động tại các chợ, cửa hàng: 

- Các chợ phiên trên địa bàn huyện được phép hoạt động trở lại trên cơ sở 

bảo đảm công tác phòng, chống dịch theo nội dung UBND huyện, Ban Chỉ đạo 

huyện đã chỉ đạo, hướng dẫn. 
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- Yêu cầu Chủ tịch UBND thị trấn Thanh Nhật, Chủ tịch UBND xã Lý 

Quốc chỉ đạo Ban quản lý chợ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhắc nhở 

các chủ cửa hàng, chủ cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện nghiêm túc biện pháp 

phòng, chống dịch COVID-19. 

d) Giảm 50% tần suất, số lượng hành khách trên các phương tiện giao thông 

công cộng nội tỉnh và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. 

Giao Phòng Kinh tế và hạ tầng, Công an huyện hướng dẫn, kiểm tra, giám 

sát các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải hành khách trên địa bàn huyện triển 

khai thực hiện nội dung trên. 

đ) Học sinh lớp 9 và lớp 12 đi học trở lại từ ngày 27/4/2020; các khối lớp 

còn lại, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên huyện cho học 

sinh, học viên đi học trở lại từ ngày 04/5/2020. 

Giao phòng Giáo dục – đào tạo chỉ đạo, hướng dẫn các trường học quản lý; 

Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục, Trường THPT Hạ Lang, Trường Phổ 

thông Dân tộc Nội trú Hạ Lang, Trường THPT Bằng Ca phối hợp ngành y tế 

huyện và cơ sở triển khai phương án đảm bảo phòng, chống dịch khi học sinh, học 

viên trở lại trường học, phun khử khuẩn, vệ sinh trường, lớp học theo hướng dẫn 

của Bộ Y tế tại Công văn số 2234/BYT-MT ngày 21/4/2020. 

2. Các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn: 

a) Bố trí toàn bộ cán bộ, công chức, nhân viên làm việc tại cơ quan, đơn vị 

và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, không để dịch bệnh lây nhiễm 

trong cơ quan và trên địa bàn quản lý. 

b) Bộ phận một cửa cấp huyện, xã; Trụ sở tiếp công dân và các điểm giao 

dịch của cơ quan, đơn vị nhà nước trên địa bàn huyện tiếp tục hoạt động và thực 

hiện các biện pháp phòng, chống dịch, ưu tiên giải quyết những thủ tục cấp bách, 

tăng cường giải quyết thủ tục hành chính cho người dân quan hệ thống trực tuyến. 

c) Tiếp tục phối hợp với ngành Y tế tăng cường phát hiện và xử lý kịp thời 

các trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 tại các cơ sở y tế, trong cơ quan, đơn vị, 

cơ sở cách ly và cộng đồng theo quy định. 

d) Tiếp tục tham mưu UBND huyện các giải pháp thực hiện “mục tiêu kép”, 

vừa chống dịch, vừa bảo đảm triển khai hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - 

xã hội được giao; triển khai thực hiện kịp thời Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 

09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại 

dịch Covid-19, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp. 

3. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế tiếp tục triển khai hiệu quả biện pháp rà soát, 

quản lý, tổ chức lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 và 

các trường hợp tiếp xúc gần; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn thực 

hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. 

4. Ban Chỉ huy quân sự huyện chủ trì phối hợp cơ quan liên quan tiếp tục 

quản lý, điều hành tốt khu cách ly tập trung của huyện tại C3 và Trung tâm Bồi 

dưỡng chính trị huyện 
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5. Các Đồn biên phòng và các cơ quan chức năng liên quan tiếp tục thực 

hiện tốt công tác kiểm tra, kiểm soát, quản lý trên toàn tuyến biên giới thuộc 

huyện Hạ Lang. 

6. Phòng Văn hóa – thông tin, Trung tâm Văn hóa – truyền thông huyện chủ 

động thông tin kịp thời, đầy đủ diễn biến dịch ở Việt Nam, tỉnh Cao Bằng và 

huyện Hạ Lang; tập trung thông tin khuyến khích người dân đeo khẩu trang nơi 

công cộng, rửa tay bằng xà phòng sát khuẩn, giữ vệ sinh nhà cửa, tăng cường 

chăm sóc sức khỏe, khai báo y tế tự nguyện, phát hiện sớm và thông báo chính 

quyền các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh. 

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức hội, 

đoàn thể phối hợp với các cấp chính quyền tiếp tục vận động các tổ chức, doanh 

nghiệp, và nhân dân ủng hộ các lực lượng chức năng tuyến đầu chống dịch, chia sẻ 

khó khăn đối với các đối tượng gặp khó khăn trong đại dịch COVID-19 (bao gồm: 

các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, các hộ nghèo, các học sinh, 

sinh viên có hoàn cảnh khó khăn,…). 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- UBND tỉnh (B/c); 

- Sở Y tế (B/c);; 

- TT. Huyện uỷ; 

- TT. HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Trung tâm VHTT (đưa tin); 

- Trang TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, TH. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Minh Nhất 
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