
 

UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:           /UBND-KGVX  Lạng Sơn, ngày       tháng 3 năm 2020 

V/v tăng cường các biện 

pháp cách ly phòng, chống 

dịch Covid-19 

 

Kính gửi: Các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo  

                       phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. 

 

Thực hiện Công văn số 61/CV-BCĐ ngày 05/3/2020 của Ban Chỉ đạo 

Quốc gia phòng, chống bệnh viên đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút 

Corona gây ra về cách ly phòng, chống dịch Covid-19; Thông báo kết luận số 

86/TB-VPCP ngày 06/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp thường 

trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19, Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu: 

1. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố cần tiếp tục thực hiện 

đúng phương châm phòng, chống dịch là khẩn trương, kiên quyết, bình tĩnh, 

đúng mức, không chủ quan, chần chừ, chủ động phát hiện và ngăn chặn triệt để, 

quyết tâm không để dịch xâm nhập, lây lan. Các cơ quan chức năng phải phát 

huy mạnh mẽ vai trò của mình, đồng thời dựa vào Nhân dân, cộng đồng trong 

phòng, chống dịch bệnh. 

2. Trước diễn biến mới phức tạp của dịch bệnh tại nhiều nước nói chung 

và tại Hà Nội nói riêng, các cơ quan chức năng phải kiên quyết thực hiện cách ly 

tất cả các trường hơp̣ nhập cảnh từ các nước và vùng lañh thổ có dịch khi được 

cơ quan chuyên môn thông báo. Đối với các trường hợp đặc biệt (thực hiện công 

vụ, ngoại giao, chuyên gia, quản lý doanh nghiệp, lao động tay nghề cao,…) 

được nhập cảnh nhưng phải qua kiểm tra và áp dụng các biện pháp phù hợp bảo 

đảm tuân thủ chặt chẽ các yêu cầu phòng, chống dịch. 

3. UBND các huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức 

năng trên địa bàn rà soát, quản lý, theo dõi những đối tượng người nước ngoài 

nhập cảnh vào Việt Nam và công dân người Việt Nam trở về từ các nước có 

dịch phải được khám sàng lọc về y tế và cách ly theo đúng quy định.  

Chỉ đạo UBND cấp xã khẩn trương giao trách nhiệm cho Tổ trưởng Tổ 

dân phố, Trưởng thôn phải đề cao trách nhiệm trong việc theo dõi, nắm bắt tình 

hình sức khỏe Nhân dân, phát hiện sớm các trường hợp đi, về địa bàn không 

khai báo, các trường hợp nghi nhiễm Covid-19 và có biện pháp kịp thời ngăn 

chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh. 

4. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tin đại 

chúng tiếp tục phối hợp với ngành Y tế tăng cường truyền thông về công tác 

phòng, chống dịch bệnh. Thông tin công khai, đầy đủ, chính xác, kịp thời đến 

Nhân dân; hướng dẫn Nhân dân thưc̣ hiêṇ đầy đủ các biện pháp phòng ngừa 

dịch bệnh. 
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5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức đoàn thể 

tỉnh chỉ đạo các tổ chức theo hê ̣ thống ngành doc̣ tại cơ sở đẩy maṇh tuyên 

truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19, chủ đôṇg nắm bắt thông tin, tích cực 

vận động người thân và các trường hợp về từ vùng có dịch phải thưc̣ hiêṇ khai 

báo y tế và áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh để kịp thời ngăn chặn 

nguy cơ lây lan dịch bệnh tại cộng đồng. 

Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo phòng, 

chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Lãnh đạo HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- C, PCVP UBND tỉnh, các Phòng:  

  KG-VX, NC, TH, TH-CB;  

- Lưu: VT, KG-VX (NTB). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

  Dương Xuân Huyên 
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