
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ LỤC BÌNH 

 
Số:             /UBND-VH 

Về việc tăng cường công tác 

phòng chống COVID-19 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lục Bình, ngày             tháng 01 năm 2022 

 

Kính gửi:  

- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể xã 

- Các đơn vị đóng trên địa bàn xã 

- Tổ Covid cộng đồng các thôn 

- Các ông, bà trưởng thôn 

 

Thực hiện Công văn số 93/UBND-VP ngày 19/01/2022 của UBND huyện 

Bạch Thông về việc tăng cường công tác phòng chống COVID-19. Trước diễn 

biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19. Để tăng cường kiểm soát, ngăn chặn, 

không để dịch lây lan dịch bệnh trong cộng đồng, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên 

đán Nhâm Dần 2022. UBND xã yêu cầu các ban, ngành đoàn thể, các đơn vị, Tổ 

Covid cộng đồng và các trưởng thôn triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Đối với tất cả người dân từ các tỉnh, thành phố khi đến/về xã 

- Phải có kết quả xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 âm tính còn hiệu lực 

trong vòng 72 giờ. Thực hiện ngay việc khai báo y tế tại Trạm Y tế xã (nếu 

không có kết quả xét nghiệm thì phải làm xét nghiệm ngay tại nơi khai báo Y tế), 

đồng thời báo ngay với trưởng thôn nơi cư trú; nếu kết quả xét nghiệm dương 

tính, thực hiện cách ly, điều trị theo quy định; nếu kết quả xét nghiệm âm tính, 

tự theo dõi sức khỏe trong vòng 07 ngày theo quy định, khi có dấu hiệu bất 

thường về sức khỏe (ho, sốt, khó thở, đau rát họng, mất vị giác...) thì báo cho 

Trạm y tế theo số điện thoại 0869526951để được tư vấn, theo dõi, xử lý kịp thời.  

- Riêng người đến/về từ vùng dịch cấp độ 4 phải xét nghiệm lại tại nơi 

khai báo y tế và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định.  

2. Trạm y tế xã 

- Đảm bảo nhân lực, cơ sở vật chất, thường trực 24/24, đảm bảo công tác phòng 

chống dịch, tiếp đón công dân đến khai báo y tế và xét nghiệm test nhanh SARS-CoV-

2 theo quy định để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch kịp thời. 

- Thực hiện tiêm vắc xin phòng COVID-19 đảm bảo tiến độ, an toàn tiêm 

chủng và an toàn phòng, chống dịch. 

- Chủ động cung cấp đầy đủ thông tin phòng, chống dịch hàng ngày cho 

Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 xã để tuyên truyền cho Nhân dân biết, 

thực hiện (kể cả yếu tố dịch tễ của người bị nhiễm bệnh). 



 
 

3. Công an xã 

Tăng cường kiểm soát đi biến động dân cư trên địa bàn xã; kiểm tra, giám 

sát việc chấp hành các quy định về phòng, chống dich. Xử lý nghiêm các trường 

hợp không chấp hành quy định về phòng, chống dịch theo quy định. 

4. Đề nghị MTTQ, các tổ chức đoàn thể; Tổ covid cộng đồng, các thôn trưởng 

- Tăng cường tuyên truyền toàn thể Nhân dân thực hiện nghiêm các yêu 

cầu về phòng, chống dịch; hạn chế tối đa việc tổ chức liên hoan, tụ tập ăn uống 

đông người; hạn chế đến các nơi tập trung đông người, vùng có dịch, ra ngoài 

tỉnh, huyện khi không thật sự cần thiết; khi đến/trở về từ các tỉnh, thành phố, 

vùng có dịch trong tỉnh phải nêu cao ý thức trách nhiệm, chủ động khai báo y tế 

trung thực, thực hiện nghiêm việc xét nghiệm SARS-CoV-2 tại các cơ sở y tế. 

- Trong thời gian dịch bệnh chưa được kiểm soát hạn chế việc tổ chức các hội 

nghị nếu không thực sự cần thiết; nếu tổ chức, phải thực hiện nghiêm các quy định 

phòng, chống dịch và phải chịu trách nhiệm khi để phát sinh, lây lan dịch.  

Trên đây là Công văn về việc tăng cường công tác phòng chống COVID-

19 của UBND xã Lục Bình. Nhận được văn bản này đề nghị các ban, ngành 

đoàn thể, các đơn vị, Tổ Covid cộng đồng, các ông, bà trưởng thôn triển khai 

nghiêm túc, kịp thời./. 

 
Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- Như kính gửi; 

- Thường trực Đảng uỷ; 

- Thường trực HĐND xã; 

- Cổng TTĐT xã; 

- Chủ tịch, PCT UBND xã; 

Gửi bản giấy: 

- Tổ Covid cộng đồng các thôn; 

- Các ông, bà trưởng thôn; 

- Lưu: VP UBND xã, Công chức VH-XH xã. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hậu 
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