
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 Quy định số 979-QĐi/BBVCSSK ngày 09/3/2020 của Ban Bảo 

vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đối 

với cán bộ cấp cao; Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 11/3/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình 

mới và 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, UBND tỉnh yêu cầu: 

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố hạn chế 

tổ chức các hội nghị, cuộc họp, các buổi làm việc tập trung đông người (gọi 

chung là cuộc họp). Nếu phải tổ chức các cuộc họp, cần khử trùng phòng họp 

trước khi họp; các đại biểu dự họp phải đeo khẩu trang, cần được sát trùng bàn 

tay trước khi vào họp, không được bắt tay trong cuộc họp. 

2. Thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng có tập trung 

đông người; hạn chế tập trung đông người trong thực hiện lễ cưới, tiệc cưới, 

đám tang để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh: 

a) UBND các huyện, thành phố chỉ đạo thực hiện nghiêm việc đeo khẩu 

trang tại nơi công cộng có tập trung đông người (tại các khu chợ, siêu thị, các cơ 

sở tín ngưỡng, tôn giáo,...); chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường 

công tác tuyên truyền vận động Nhân dân, các gia đình có lễ cưới, tiệc cưới chưa 

tổ chức thì nên điều chỉnh thời gian tổ chức vào sau khi dịch bệnh được kiểm 

soát tốt. Đối với lễ cưới, tiệc cưới đã ấn định thời gian mà không thể điều chỉnh 

được thì hướng dẫn gia đình thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo 

khuyến cáo của ngành Y tế, vận động tổ chức trong phạm vi gia đình, hạn chế 

đông người, dùng hình thức báo hỷ thay cho mời dự lễ cưới, tiệc cưới. Đối với 

đám tang rút ngắn thời gian không để dài ngày và hạn chế tối đa quy mô; tuân 

thủ quy trình, biện pháp phòng, chống dịch, bệnh Covid-19. 

 b) Các sở, ban, ngành: Tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị thực hiện việc tổ chức lễ cưới, tiệc 

cưới, đám tang của gia đình, người thân đảm bảo hạn chế tập trung đông người, 

phù hợp với tình hình phòng, chống dịch bệnh hiện nay. 
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c) Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm đôn đốc, kiểm 

tra, giám sát việc thực hiện lễ cưới, tiệc cưới, đám tang trong bối cảnh đẩy mạnh 

công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 9 trên địa bàn tỉnh. 

d) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính 

trị, xã hội phối hợp tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân 

cùng đồng hành, chung tay trong thực hiện lễ cưới, tiệc cưới, đám tang để 

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

Đề nghị lãnh đạo, cán bộ các cấp, các ngành, người có uy tín trong cộng 

đồng dân cư thực hiện nêu gương để Nhân dân làm theo./. 

 

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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