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

TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

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

  

THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh  

tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh  

  
 Ngày 03/3/2020, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - 

Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh tổ chức cuộc họp Ban 

Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) trên địa bàn tỉnh. 

Tham dự cuộc họp có đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Chủ tịch Thư ng trực 

HĐND tỉnh, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phó 

Trưởng ban thư ng trực Ban Chỉ đạo; đồng chí Nguyễn Thế Toàn, Giám đốc Sở 

Y tế, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo và các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh.  

Sau khi nghe đồng chí Giám đốc Sở Y tế - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo báo 

cáo tình hình phòng, chống dịch Covid-19 và ý kiến các thành viên Ban Chỉ đạo, 

ý kiến phát biểu của đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Chủ tịch Thư ng trực HĐND 

tỉnh; đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo kết luận như sau: 

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Khẳng định Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo tỉnh đã tổ chức quán 

triệt đầy đủ, kh n trương, nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư 

Trung ương Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương v  

c ng tác phòng chống dịch; đã ứng phó kịp th i, chỉ đạo quyết liệt, sớm ban 

hành đầy đủ các văn bản chỉ đạo, thư ng xuyên kiểm tra, đ n đốc, hướng dẫn 

phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh một cách hiệu quả. 

2. Đánh giá cao sự tích cực vào cuộc phòng chống dịch Covid-19 của cả 

hệ thống chính trị, mà nòng cốt là ngành y tế, quân sự, biên phòng, c ng an. 

Các c p, các ngành đã chủ động, tích cực triển khai c ng tác phòng chống dịch 

theo phương châm  Chống dịch như chống gi c ; huy động tối đa đi u kiện, cơ 

sở vật ch t, trang thiết bị ph c v  c ng tác phòng chống dịch; công tác xã hội 

hóa trong phòng, chống dịch đã và đang tiếp t c được đ y mạnh, huy động được 

nhi u tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tham gia đóng góp, h  trợ c ng tác 

phòng chống dịch bệnh. 

3. Đã thực hiện tốt công tác trao đổi th ng tin, tiếp nhận, quản lý và tổ 

chức khám sàng lọc, áp d ng các hình thức cách ly đối tượng nhập cảnh v  từ 

vùng dịch theo đúng quy định; đến nay trên địa bàn tỉnh chưa ghi nhận trư ng 

hợp dương tính với Covid-19. 

4. Công tác tuyên truy n v  phòng, chống dịch được triển khai tích cực, 

đồng bộ, hiệu quả bằng nhi u hình thức khác nhau, phù hợp với thực tế từng địa 

bàn, đối tượng. Do vậy, nhận thức và ý thức trách nhiệm của ngư i dân v  

phòng, chống dịch bệnh được nâng cao, đã chủ động các biện pháp phòng bệnh 

cho cá nhân và cộng đồng. 
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5. Song song c ng tác phòng, chống dịch, c p ủy, chính quy n các c p 

tiếp t c quan tâm chỉ đạo triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán 

ngân sách nhà nước năm 2020; chủ động, kịp th i tháo gỡ những khó khăn trong 

sản xu t, kinh doanh và hoạt động xu t nhập kh u hàng hóa qua các cửa kh u. 

6. Thực hiện tốt công tác hợp tác quốc tế với tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc 

để tăng cư ng trao đổi th ng tin v  tình hình dịch bệnh, kịp th i có các biện 

pháp phòng, chống dịch bệnh phù hợp; quan tâm h  trợ thiết bị, vật tư y tế cho 

phía bạn Trung Quốc phòng, chống dịch thể hiện tinh thần hữu nghị, hợp tác, h  

trợ nhau khi g p khó khăn, hoạn nạn; chủ động trao đổi, hội đàm để tháo gỡ 

vướng mắc, khó khăn trong c ng tác xu t nhập cảnh, xu t nhập kh u hàng hóa 

trong hoàn cảnh dịch bệnh. 

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được còn những hạn chế sau: Một số cơ 

quan, đơn vị còn lúng túng trong tổ chức thực hiện một số nhiệm v  c  thể do 

c ng dân Việt Nam v  nhi u trong th i gian đầu dịch bùng phát nhanh và lan 

rộng tại Trung Quốc; c ng tác phối hợp tuyên truy n, quản lý ngư i thuộc diện 

cách ly tại khu cách ly ban đầu chưa ch t chẽ, sơ hở để một số đối tượng bỏ 

trốn ho c chưa hợp tác; trang thiết bị, vật tư y tế, nguồn kinh phí cho phòng, 

chống dịch th i gian đầu còn thiếu, chưa đ  xu t kịp th i; nhận thức của một 

bộ phận ngư i dân v  phòng, chống dịch chưa đầy đủ, có biểu hiện lơ là, chủ 

quan. 

II. DỰ BÁO TÌNH HÌNH THỜI GIAN TỚI 

1. Dịch Covid-19 lây lan ngày càng nhanh ra nhi u quốc gia, vùng lãnh 

thổ, tỷ lệ tử vong tăng, nhi u nhà máy, cơ sở sản xu t đình trệ, thiếu việc làm. 

Do đó, ngư i Việt Nam đang ở nước ngoài, ngư i nước ngoài từ các vùng dịch 

trở v  Việt Nam dự kiến sẽ tăng cao trong th i gian tới, dẫn đến c ng tác kiểm 

soát ở khu vực biên giới khó khăn; số đối tượng cần cách ly, theo d i tăng nhanh 

có thể gây quá tải v  đi u kiện cơ sở vật ch t, ph c v , ti m  n phức tạp v  an 

ninh trật tự...  

2. Th i gian tới chưa có vắc xin phòng và thuốc đ c hiệu đi u trị bệnh 

Covid-19, chính vì vậy công tác phòng dịch vẫn là biện pháp tối ưu hiện nay, 

cần tích cực tuyên truy n để nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác, thực hiện 

hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch.  

3. Các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội ở nhi u địa phương dần trở v  

trạng thái bình thư ng, dẫn đến số lượng ngư i đi lại giữa các vùng khác nhau 

trong nước, ngư i nước ngoài đến địa bàn tỉnh để trao đổi c ng việc, kinh 

doanh, du lịch, thăm thân… sẽ tăng lên, nếu các c p, các ngành, địa phương chủ 

quan, lơ là dễ tạo cơ hội cho dịch bệnh lây lan ra diện rộng. 

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THỜI GIAN TỚI 

1. Các c p, các ngành phải xác định đây là nhiệm v  trọng tâm, c p bách, 

thư ng xuyên, là nhiệm v  của cả hệ thống chính trị, kh ng được lơ là, chủ 

quan, m t cảnh giác; phải nâng cao vai trò, trách nhiệm, hiệu quả hoạt động của 

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch các c p. Tiếp t c chỉ đạo, thực hiện quyết liệt 
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các ý kiến chỉ đạo của Trung ương, các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 

của cơ quan chức năng. 

2. Tiếp t c thực hiện tốt c ng tác quản lý ngư i xu t nhập cảnh, hàng hóa 

xu t nhập kh u theo đúng quy định, chỉ đạo của c p trên; mở rộng đối tượng 

kiểm soát, quản lý công dân nhập cảnh v  từ vùng có dịch ở các nước và vùng 

lãnh thổ ngoài Trung Quốc; tăng cư ng phối hợp kiểm soát ch t chẽ các đư ng 

mòn, lối mở kh ng để ngư i qua lại trái phép. Các đơn vị chức năng c p huyện, 

c p xã rà soát k , phối hợp với các gia đình có ngư i thân ở nước ngoài để nắm 

th ng tin việc trở v  Việt Nam của các đối tượng này, trên cơ sở đó tổ chức 

tuyên truy n các hộ gia đình, cộng đồng dân cư trong việc quản lý c ng dân từ 

nước ngoài trở v , yêu cầu tự giác ch p hành và thực hiện tốt các khuyến cáo, 

biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 của cơ quan chức năng, trong trư ng hợp 

v  nước phải đến ngay các cơ sở y tế để được khám, theo dõi, thực hiện biện 

pháp cách ly theo quy định.  

3. Tăng cư ng các đi u kiện, cơ sở vật ch t để phòng chống dịch. Các đơn 

vị, địa phương chủ động sử d ng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 đã được 

giao, sử d ng các nguồn lực sẵn có, tại ch  để bảo đảm đáp ứng kịp th i kinh 

phí thực hiện các hoạt động của c ng tác phòng, chống dịch. Giao Sở Y tế làm 

đầu mối tổng hợp, đ  xu t UBND tỉnh và tiếp t c kêu gọi xã hội hóa các trang 

thiết bị, vật tư y tế ph c v  các cơ quan, đơn vị phòng, chống dịch.  

C ng an tỉnh chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan tăng cư ng chỉ 

đạo c ng tác bảo đảm an ninh trật tự tại các khu cách ly tập trung. 

4. Tiếp t c tổ chức tốt c ng tác th ng tin tuyên truy n đến các tầng lớp 

Nhân dân, nh t là ngư i dân vùng sâu, vùng xa, nơi tập trung đ ng ngư i (như 

bến xe, nhà hàng, khách sạn,…) để nâng cao nhận thức v  tính ch t, mức độ 

phức tạp của dịch bệnh, từ đó chủ động phòng, chống dịch; chú ý các biện pháp 

tuyên truy n đến các gia đình có ngư i thân đang ở các nước và vùng lãnh thổ 

có dịch Covid-19 chủ động các biện pháp phòng chống dịch và khi v  nước thực 

hiện khai báo, cách ly theo quy định. Đ  nghị  y ban M t trận Tổ quốc tỉnh, các 

tổ chức chính trị - xã hội phối hợp ch t chẽ với các c p chính quy n để thực hiện 

tốt c ng tác tuyên truy n đến đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân. 

5. Cùng với c ng tác phòng, chống dịch Covid-19 các cơ quan, đơn vị, địa 

phương cần quan tâm chỉ đạo đ y mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đ  ra các giải 

pháp phù hợp nhằm tháo gỡ khó khăn, duy trì hoạt động sản xu t kinh doanh, xu t 

nhập kh u hàng hóa, bảo đảm an sinh xã hội trong th i gian diễn ra dịch bệnh và 

sau khi kết thúc dịch bệnh để khắc ph c những thiệt hại do dịch bệnh, thiên tai gây 

ra, ph n đ u hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020. 

6. Tiếp t c đ y mạnh hợp tác quốc tế trong phòng chống dịch bệnh, phối 

hợp ch t chẽ giữa các lực lượng chức năng phía Trung Quốc tại cửa kh u, khu 

vực biên giới kiểm soát, ngăn ch n triệt để hoạt động xu t nhập cảnh trái phép; 

thực hiện nghiêm các chỉ đạo v  c ng tác quản lý xu t nhập cảnh, nh t là đối 

tượng lái xe, chủ hàng tham gia xu t nhập kh u tại các cửa kh u. Chủ động trao 

đổi, hội đàm với các lực lượng chức năng phía Trung Quốc để tháo gỡ khó khăn, 

vướng mắc, đ y mạnh th ng quan xu t nhập kh u hàng hóa. 
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IV. VỀ CÁC KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

1. V  đ  xu t cung c p trang thiết bị, vật tư y tế ph c v  cho các cơ quan, 

đơn vị phòng, chống dịch: Giao Sở Y tế tổng hợp đ  xu t của các cơ quan, cân 

đối, cung c p cho các cơ quan, đơn vị trang thiết bị, vật tư y tế với phương châm 

tiết kiệm nhưng phải bảo đảm hiệu quả phòng, chống dịch; báo cáo, đ  xu t 

UBND tỉnh những nội dung vượt th m quy n. 

2. V  đ  xu t h  trợ nhân lực làm nhiệm v  tại các cửa kh u, đồn biên 

phòng để quản lý ngư i xu t nhập cảnh trái phép: Giao UBND các huyện biên 

giới chủ động xây dựng phương án, phối hợp các cơ quan chức năng: Công an, 

Biên phòng, Quân sự bố trí nhân lực phù hợp để tăng cư ng quản lý xu t nhập 

cảnh trái phép. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ động đ  nghị C ng an 

tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh h  trợ bổ sung lực lượng tại khu vực biên giới, cửa 

kh u khi cần thiết. 

UBND tỉnh th ng báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Thư ng trực Tỉnh ủy; 

- Lãnh đạo HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các CQ TV theo QĐ 207/QĐ-UBND; 

- Chi c c Kiểm dịch thực vật vùng 7,  

  Chi c c Kiểm dịch động vật vùng LS;  

- C, PCVP UBND tỉnh, các CV, TT TH-CB;  

- Lưu: VT, KG-VX (NTB). 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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