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THÔNG BÁO 

Về việc tăng cường một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 
  

Kính gửi: - Cấp ủy, Ban quản lý, Tổ Covid cộng đồng các khu phố; 

 - Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn; 

 - Các ban, ngành, đoàn thể ở thị trấn.  
 

Trong thời gian qua, các cấp, các ngành, các địa phương đã triển khai thực hiện 

nhiều biện pháp quyết liệt theo Nghị quyết 128 của Chính phủ và hướng dẫn chuyên 

môn của Bộ Y tế sát với tình hình và diễn biến dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. Tuy 

nhiên, tình hình dịch bệnh Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp. Tính đến 

ngày 19/11/2021, toàn tỉnh ghi nhận 708 ca mắc Covid-19. Trong hơn một tháng 

qua, toàn tỉnh ghi nhận 339 ca mắc Covid-19. Đặc biệt trong những ngày qua, từ 

ngày 07/11 ghi nhận 164 ca, riêng 2 huyện Hướng Hóa và Đakrông có 159 ca, trong 

đó huyện Hướng Hóa có 104 ca, huyện Đakrông có 55 ca; hầu hết các địa phương 

trong tỉnh đã ghi nhận ca dương tính với SARS-COVI2 trong thời gian này. Để tập 

trung ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm 

soát dịch hiệu quả theo Nghị quyết 128 của Chính phủ, UBND-BCĐ phòng, chống 

dịch thị trấn đề nghị Cấp ủy, Ban quản lý, Các ban, ngành, đoàn thể ở thị trấn; Các 

cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Các cấp ủy Đảng, chính quyền cùng hệ thống chính trị từ thị trấn đến các khu 

phố tiếp tục quán triệt, nêu cao tinh thần trách nhiệm và tổ chức triển khai thực hiện 

nghiêm, đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch; tiếp tục phát huy vai 

trò của người đứng đầu của địa phương, cơ quan, đơn vị, Bí thư chi bộ trong công 

tác phòng, chống dịch; 

2. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên địa bàn tỉnh (trừ các khu vực áp 

dụng cấp độ 3,4), từ 00 giờ ngày 22/11/2021, một số lĩnh vực hoạt động có điều kiện 

và tạm dừng một số hoạt động sau:  

- Một số lĩnh vực được hoạt động có điều kiện (điều chỉnh một số nội dung 

Công văn số 4947/UBND-VX, ngày 17/10/2021): 

+ Hoạt động tập trung trong nhà, ngoài trời như hoạt động hiếu, hỷ, liên 

hoan,tân gia; các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự; bảo tàng, triển lãm, thư 

viện,rạpchiếu phim, cơ sở, địa điểm biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể 

thao…: số lượng người tập trung tại một địa điểm trong cùng một thời điểm không 

quá 30 người. Trường hợp có từ 90% số người tham gia đã được tiêm đủ 2 liều vắc 

xin phòng COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh trong vòng 6 tháng thì được thực hiện 

không quá 100 người; 



+ Đối với hoạt động của trường học, thực hiện theo hướng dẫn của Sở Giáo dục 

& Đào tạo (Công văn số 2289/SGDĐTGDTrH-GDTX, ngày 31/10/2021 của Sở 

Giáo dục & Đào tạo); 

+ Đối với các doanh nghiệp sử dụng từ 50 lao động trở lên, xây dựng phương 

án phòng, chống dịch Covid-19 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; 

+ Hoạt động phục vụ khách ăn, uống tại chỗ của các nhà hàng (kể cả nhà 

hàng tiệc cưới, nhà hàng trong các khách sạn), cửa hàng, cơ sở kinh doanh dịch 

vụ ăn, uống, giải khát (gọi chung là nhà hàng, quán ăn): Yêu cầu các chủ nhà 

hàng, quán ăn đăng ký số lượng nhưng phục vụ tối đa không quá 50% công suất 

của nhà hàng, quán ăn tại cùng một thời điểm; đảm bảo khoảng cách giữa các bàn tối 

thiểu 02 mét; chủ cơ sở và nhân viên phải được tiêm ít nhất 01 mũi vắc xin phòng 

Covid-19; yêu cầu khách hàng thực hiện quét mã QR code, xem đây là điều kiện bắt 

buộc để cho phép hoạt động; 

- Tiếp tục tạm dừng đối với các lĩnh vực theo Công văn số 4947/UBNDVX, 

ngày 17/10/2021 và tạm dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung đông 

người không cần thiết. Trường hợp thực sự cấp thiết phải tổ chức, do người đứng 

đầu cơ quan, đơn vị quyết định nhưng phải đảm bảo đầy đủ các quy định về phòng, 

chống dịch như: thực hiện giãn cách tối thiểu 1m, đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, khử 

khuẩn, quét mã QR code và chịu trách nhiệm nếu để xảy ra lây nhiễm dịch bệnh do 

không thực hiện đầy đủ các yêu cầu phòng chống dịch. 

3. Tổ phản ứng nhanh, Tổ Covid cộng đồng các khu phố trong tăng cường công 

tác kiểm tra, giám sát; theo dõi y tế đối với những người đang trong thời gian thực 

hiện các biện pháp cách ly tại nhà hoặc giám sát y tế tại nhà nhằm thực hiện tốt công 

tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

4. Khuyến cáo người dân hạn chế ra khỏi nhà, hạn chế di chuyển sang các địa 

bàn khác khi không thật sự cần thiết; thực hiện nghiêm yêu cầu 5K (khẩu trang, khử 

khuẩn, khoảng cách, khai báo y tế, không tập trung đông người), tham gia ngay 

chương trình tiêm vắc xin khi đến lượt và quét mã QR code tại các khu vực có yêu 

cầu. 

5. Tăng cường việc khai báo y tế toàn dân trên ứng dụng PC- Covid, nhất là 

nhóm nguy cơ cao là những người về từ các tỉnh, thành phố, địa bàn có diễn biến 

dịch phức tạp và khu vực tập trung đông người như cửa khẩu, cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh, chợ đầu mối, lò mổ, bến xe, siêu thị, cửa hàng tạp hóa, nhà hàng...; 

nhóm nguy cơ là các trường hợp di chuyển nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người như 

lái xe, người lái xe ôm, người giao hàng hóa (shipper)..., để chủ động phát hiện, 

xét nghiệm, tầm soát ngẫu nhiên, định kỳ, giám sát, cách ly theo quy định.  

6. Công an thị trấn tăng cường kiểm soát chặt chẽ di biến động dân cư, nắm 

chắc tình hình công dân khi ra, vào địa bàn, người có nguy cơ đang lưu trú, làm việc 

tại địa phương, doanh nghiệp (như lái xe, phụ xe đường dài, liên tỉnh); người làm 

việc ngoài địa phương về lưu trú…) để có biện pháp quản lý y tế phù hợp. 

7. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tiếp tục 

đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân về các biện pháp 



phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới, tạo sự đồng thuận cao trong 

toàn xã hội; tiếp tục huy động các nguồn lực ủng hộ cho công tác phòng, chống dịch, 

tạo sức mạnh vật chất và tinh thần to lớn cùng nhân dân quyết tâm phòng, chống 

dịch bệnh đạt kết quả. 

Vậy, UBND - Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thị trấn yêu cầu các cơ 

quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn nghiêm túc thực hiện nhằm chung tay 

phòng, chống dịch Covid-19 đạt hiệu quả cao. 
Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Đảng ủy- HĐND thị trấn; 

- UBND- UBMT thị trấn; 

- BCĐ PCD Covid-19 thị trấn; 

- Tổ Phản ứng nhanh thị trấn; 

- Lưu VP.  
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