
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 

phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 

 

Kính gửi:      

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh. 

 

Thực hiện Thông báo số 98/TB-VPCP ngày 14/3/2020 của Văn phòng 

Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc 

họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19; Công văn số 

1269/CV-BCĐ ngày 14/3/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch 

Covid-19 về viêc̣ tổ chức cách ly người nhập cảnh phòng, chống dic̣h bêṇh 

Covid -19; Công văn số 1691-CV/TU ngày 13/3/2020 của Tỉnh ủy về việc tăng 

cường công tác phòng, chống  dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới, UBND 

tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tập trung thực hiện 

một số nhiệm vụ trọng tâm sau: 

1. Các cơ quan, đơn vị chỉ đạo thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại 

các nơi công cộng có tập trung đông người (như tại siêu thị, bến xe, trên các 

phương tiện giao thông công cộng,…) theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại 

Thông báo số 98/TB-VPCP ngày 14/3/2020 của Văn phòng Chính phủ. 

2. UBND các huyện, thành phố: 

Chỉ đaọ các đơn vị chức năng yêu cầu các khách saṇ, nhà nghỉ, khu lưu 

trú,... trên điạ bàn thưc̣ hiêṇ nghiêm khai báo lưu trú đúng quy điṇh, đăc̣ biêṭ đối 

với khách du lịch đến từ hoặc từng đi qua các quốc gia, vùng lãnh thổ có dic̣h 

bêṇh Covid-19 phải báo cáo ngay cho lực lượng Công an để rà soát, quản lý và 

phối hơp̣ với lực lượng Y tế theo dõi, giám sát và cách ly kip̣ thời theo quy định. 

Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, giám sát các đơn vi ̣ thưc̣ tốt công tác 

phòng, chống dic̣h Covid-19 trên địa bàn theo đúng các quy điṇh của trung 

ương, của tỉnh, không được lơ là, chủ quan; tiếp tục rà soát, điều chỉnh kế hoạch 

đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh trên địa bàn phù hợp với tình hình diễn biến 

dịch bệnh trong tình hình mới. 

3. Giao cho ngành Y tế thành lâp̣ đoàn kiểm tra để tiến hành tổ chức, kiểm 

tra viêc̣ thưc̣ hiêṇ các quy điṇh về công tác phòng, chống dic̣h taị các cơ sở y tế 
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công lâp̣ và ngoài công lâp̣ trong tháng 3/2020; báo cáo kết quả thực hiện kiểm 

tra về UBND tỉnh trước ngày 05/4/2020.  

Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bí thư, Phó Bí thư 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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