
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN LỆ THỦY 

Số:          /UBND-VP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        Lệ Thủy, ngày 24 tháng 9 năm 2021 
V/v thực hiện các biện pháp phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 trong 

điều kiện bình thường mới. 

 

 

Kính gửi:  

- Thủ trưởng các phòng ban, đơn vị, đoàn thể cấp huyện; 

- Thủ trưởng các cơ quan cấp tỉnh trên địa bàn; 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

 

Hiện nay, trên địa bàn toàn huyện đang thực hiện các biện pháp phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 theo Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ, dịch bệnh đang được kiểm soát, tuy nhiên tình hình dịch ở một 

số tỉnh đang diễn biến phức tạp, nguy cơ lây nhiễm vào địa bàn là rất cao. Thực 

hiện Quyết định số 3054/QĐ-UBND ngày 23/9/2021 của UBND tỉnh về việc quy 

định việc lưu thông, hoạt động sản xuất kinh doanh của các cơ sở, doanh nghiệp; 

phòng chống thiên tai trong thời gian thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch 

Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; để đảm bảo công tác phòng chống dịch 

Covid-19 trên địa bàn, UBND huyện yêu cầu thủ trưởng các phòng ban, cơ quan, 

đơn vị, chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung sau: 

1. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 theo Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ. 

2. Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và an toàn trong 

sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, UBND huyện thống nhất áp dụng một số biện 

pháp trong công tác phòng, chống dịch như sau: 

2.1. Các hoạt động sản xuất kinh doanh được hoạt động trở lại và phải đảm 

bảo các biện pháp phòng, chống dịch, nhất là phải thực hiện nghiêm quy định 5K 

của Bộ Y tế. Không được sử dụng lao động ở địa bàn đang cách ly xã hội (phong 

toả) theo Chỉ thị số 16/CT-TTg, trường hợp nhu cầu cấp thiết sử dụng người ở các 

vùng nêu trên phải đảm bảo thời gian cách ly theo quy định mới được tham gia sản 

xuất.  

2.2. Các nhà hàng, quán ăn, dịch vụ giải khát phục vụ ăn uống tại chỗ giảm 

50% công suất phục vụ, trang bị phòng hộ cho nhân viên, đo thân nhiệt khách đến; 

bố trí đầy đủ phương tiện, vật tư để rửa tay, sát khuẩn tại cơ sở và bảo đảm giãn 

cách khi tiếp xúc theo quy định. Các nhà hàng, quán ăn, dịch vụ giải khát dọc 

tuyến Quốc lộ 1A, Đường tránh BOT, Đường Hồ Chí Minh tạm thời không phục 

vụ ăn uống tại chỗ đối với khách vận tải liên tỉnh cho đến khi có thông báo mới.  

2.3. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thành lập các tổ để kiểm tra, hướng dẫn 

các cơ sở sản xuất kinh doanh, nhà hàng, quán ăn, dịch vụ giải khát thực hiện 
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nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch, nhất là việc giữ khoảng cách theo 

quy định, xử lý nghiêm khắc các trường hợp vi phạm. 

2.4. Đồn Biên phòng Làng Ho, các chốt kiểm soát dịch bệnh dọc biên giới, 

UBND các xã giáp ranh Kim Thuỷ, Lâm Thuỷ, Ngân Thuỷ, Thái Thuỷ, Sen Thuỷ, 

Ngư Thuỷ, Hoa Thuỷ, Hồng Thuỷ tăng cường tuần tra, kiểm soát không để công 

dân từ các địa phương khác xâm nhập vào địa bàn trái phép.  

2.5. Ban Chỉ đạo PCDB các xã, thị trấn duy trì phong trào toàn dân phát 

hiện, phản ánh, tố giác người về địa phương, phát huy Tổ Covid cộng đồng để 

tuyên truyền, vận động, nhắc nhở, quản lý công dân ra/vào địa bàn, yêu cầu tất cả 

các công dân ra vào địa bàn huyện phải khai báo y tế, khuyến cáo người dân 

không đi vào các vùng đang có nguy cơ xảy ra dịch bệnh. Kịp thời phát hiện người 

về từ vùng dịch, vùng phong toả để thực hiện cách ly theo quy định. 

2.6. UBND các xã, thị trấn, các chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu thi công có 

phương án phòng chống dịch theo quy định để đẩy nhanh tiến độ thi công các 

công trình xây dựng cơ bản, nhất là các công trình trọng điểm đảm bảo tiến độ giải 

ngân nguồn vốn theo yêu cầu. Tạo điều kiện cho các đơn vị liên quan thực hiện 

các nhiệm vụ để triển khai xây dựng các công trình trọng điểm của tỉnh, của huyện 

trên địa bàn. 

2.7. Ban quản lý các công trình công cộng, UBND các xã, thị trấn quản lý 

chặt chẽ hoạt động tại các chợ, thực hiện phương án cho các quầy bán hàng luân 

phiên đảm bảo giãn cách tại chợ. Thành lập các tổ tăng cường công tác kiểm tra, 

kiểm soát, hướng dẫn các hộ tiểu thương, buôn bán hàng hoá, người đến chợ thực 

hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, nhất là việc đeo khẩu trang, giữ 

khoảng cách giữa người với người.   

2.8. Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện, UBND các xã, thị trấn duy trì 

công tác thông tin, tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch, phòng chống lụt 

bão, an toàn trong sản xuất kinh doanh tối thiểu ngày 3 lần trên Đài truyền thanh 

huyện, hệ thống truyền thanh các xã, thị trấn, thôn, bản, tổ dân phố để nhân dân 

biết, thực hiện. 
 

Yêu cầu thủ trưởng các phòng ban, cơ quan, đơn vị, chủ tịch UBND các xã, 

thị trấn triển khai thực hiện nghiêm túc 

(Công văn này thay thế Công văn số 2424/UBND-VP ngày 18/9/2021 của 

UBND huyện). 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- TT Huyện uỷ; 

- BCĐ PCDB Covid-19 huyện;    (B/c) 

- TT HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- TTCH PCDB huyện; 

- Đăng Website UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
Đặng Đại Tình 
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