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

TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:           /UBND-KGVX 

V/v thực hiện các biện pháp  

cấp bách phòng, chống dịch 

COVID-19 

Lạng Sơn, ngày      tháng 3 năm 2020 

 

Kính gửi:  

 - Các sở, ban, ngành; 

-      n MTTQ và các đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

 

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19; 

UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh tập trung c o độ thực 

hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 đã đề ra, nhất là Chỉ 

thị số 15/CT-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị 

số 03/CT-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh, tuân thủ 

chỉ đạo của Ban chỉ đạo quốc gia và Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống dịch 

COVID-19, thực hiện có hiệu quả các biện pháp cấp bách sau: 

1. Thực hiện cách l  toàn xã hội trong vòng 15 ngà  kể từ 0 giờ ngà  01 

tháng 4 năm 2020 trên phạm vi toàn quốc theo ngu ên tắc gi  đình cách l  với 

gi  đình, thôn  ản cách l  với thôn  ản, xã cách l  với xã, hu ện cách l  với 

hu ện, tỉnh cách l  với tỉnh, phân xưởng, nhà má  sản xuất phải  ảo đảm 

khoảng cách  n toàn, đeo khẩu tr ng, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo qu  

định. Yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ r  ngoài trong trường hợp thật sự cần 

thiết như mu  lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà má , 

cơ sở sản xuất, cơ sở kinh do nh dịch vụ, hàng hó  thiết  ếu không  ị đóng cử , 

dừng hoạt động và các trường hợp khẩn cấp khác; thực hiện nghiêm việc giữ 

khoảng cách tối thiểu 2m khi gi o tiếp; không tập trung quá 2 người ngoài phạm 

vi công sở, trường học,  ệnh viện và tại nơi công cộng. 

Yêu cầu toàn thể nhân dân tự giác chấp hành các  êu cầu, các  iện pháp 

phòng chống dịch, tích cực th m gi  kh i  áo   tế tự ngu ện, thực hiện đầ  đủ 

các  iện pháp tự  ảo vệ mình, gi  đình mình và th m gi  có trách nhiệm với các 

hoạt động phòng, chống dịch củ  các cơ qu n chức năng và cộng đồng; người 

đứng đầu do nh nghiệp, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh do nh hàng hó , dịch vụ chịu 

trách nhiệm áp dụng các  iện pháp phòng, chống dịch tại cơ sở mình,  ảo đảm 

sức khỏe,  n toàn cho người l o động. 

 hủ tịch UBND các hu ện, thành phố chịu trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tr , 

giám sát, đôn đốc thực hiện nghiêm chỉ đạo trên. 

2. Sở Y tế,  ông  n tỉnh, UBND các hu ện, thành phố thực hiện các  iện 

pháp phù hợp đối với tất cả các trường hợp có ngu  cơ, tiếp xúc với người  ệnh, 
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người qu  lại “ổ dịch” tại Bệnh viện Bạch M i (Thành phố Hà Nội), Quán bar 

Buddha (Thành phố Hồ  hí Minh), thực hiện các  iện pháp theo dõi   tế, giám 

sát, cách l , xử lý nh nh, triệt để các nguồn lâ  dịch  ệnh theo chỉ đạo củ  

Trung ương, củ  tỉnh; tiếp tục kêu gọi người dân đã qu  lại “ổ dịch” nà  kh i 

 áo   tế và  êu cầu liên hệ để được xét nghiệm. 

Sở Y tế,  ông  n tỉnh, các sở, ngành liên qu n chủ động th m mưu 

UBND tỉnh và theo ngành dọc phối hợp chặt chẽ với các Bộ và UBND Thành 

phố Hà Nội, Thành phố Hồ  hí Minh thực hiện tốt nhiệm vụ nà . Thực hiện 

cách l  tại gi  đình, kh i  áo   tế để phân loại, xét nghiệm và cách l  tập trung 

nếu cần thiết đối với người đã qu  lại Bệnh viện Bạch M i từ ngà  12 tháng 3 

năm 2020; UBND các hu ện, thành phố chỉ đạo UBND cấp xã tổ chức giám sát 

chặt chẽ tại từng gi  đình. 

Sở Y tế,  ông  n tỉnh, UBND các hu ện, thành phố, các cơ qu n liên 

quan tiếp tục khẩn trương thực hiện rà soát, kiểm tr    tế, cập nhật tình hình sức 

khỏe củ  những người đã nhập cảnh từ ngà  8 tháng 3 năm 2020 nhưng chư  áp 

dụng cách l ; lập d nh sách những người đã tiếp xúc trực tiếp, tiếp xúc gần để 

phân loại sàng lọc, áp dụng  iện pháp cách l  phù hợp (cách l  tập trung, tại 

nhà, cơ sở lưu trú). 

3.  ác cơ qu n, đơn vị nhà nước  ố trí cho cán  ộ, công chức, viên chức 

sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà; chỉ những trường hợp thật sự cần 

thiết như trực chiến đấu, trực cơ qu n, cung ứng hàng hó  dịch vụ thiết  ếu, xử 

lý tài liệu mật và thực hiện các nhiệm vụ cần thiết khác theo  êu cầu mới đến 

làm việc tại công sở; tăng cường tổ chức họp trực tu ến. Từ ngà  01/4/2020 đến 

ngày 15/4/2020 các cơ qu n hành chính chỉ tiếp nhận và giải qu ết thủ tục hành 

chính trên hệ thống dịch vụ công trực tu ến hoặc dịch vụ  ưu chính công ích. 

Người đứng đầu cơ qu n, đơn vị chịu trách nhiệm về việc cán  ộ, nhân viên lâ  

nhiễm dịch  ệnh do không chấp hành nghiêm qu  định phòng, chống dịch tại 

công sở. 

4. Sở Gi o thông vận tải chỉ đạo dừng hoạt động vận chu ển hành khách 

công cộng. Hạn chế tối đ  việc di chu ển từ đị   àn, khu vực nà  s ng đị   àn, 

khu vực khác; dừng việc di chu ển từ vùng có dịch đến các đị  phương khác, trừ 

trường hợp đặc  iệt vì lý do công vụ và các trường hợp cung cấp lương thực, 

thực phẩm, nhu  ếu phẩm cần thiết, xe đư  đón công nhân, chu ên gi  củ  các 

do nh nghiệp, chu ên chở ngu ên vật liệu sản xuất.  

5. Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh thực hiện 

các quy trình và quản lý chặt chẽ, tránh lây nhiễm chéo trong cơ sở y tế; kiểm 

soát chặt chẽ, yêu cầu kê khai y tế bắt buộc đối với bệnh nhân, người nhà, người 

chăm sóc  ệnh nhân; mỗi một bệnh nhân chỉ được một người chăm sóc; dừng 

việc thăm  ệnh nhân tại các cơ sở y tế.  ó qu  định chặt chẽ về tiếp nhận bệnh 

nhân, không để một cá nhân lây nhiễm làm ảnh hưởng đến hoạt động của toàn 

bộ bệnh viện. Trình UBND tỉnh dự thảo Kế hoạch thực hiện phương án cách l  

phòng, chống dịch Covid-19 tại một khu dân cư trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn vào 

chiều ngày 31 tháng 3 năm 2020. 
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6. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Sở Y tế, UBND huyện Chi 

Lăng, UBND thành phố Lạng Sơn, các cơ qu n liên qu n thực hiện việc tách 

riêng các trường hợp mới cách l  và đ ng cách l , không để lây chéo tại các cơ 

sở cách ly tập trung.  

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp các cơ qu n liên 

quan tăng cường quản lý cửa khẩu, đường mòn, lối mở trên các tuyến biên giới. 

Công an tỉnh tăng cường các  iện pháp  ảo đảm  n ninh trật tự, phòng 

chống tội phạm, nhất là đối với vùng nông thôn. 

7. Sở Thông tin và Tru ền thông, Báo Lạng Sơn, Đài Phát th nh và 

Tru ền hình tỉnh, UBND các hu ện, thành phố, các cơ qu n  áo chí đóng trên 

đị   àn tỉnh tiếp tục đẩ  mạnh thông tin, tu ên tru ền ủng hộ chủ trương  ảo vệ 

sức khỏe củ  nhân dân, không gây hoang m ng, hiểu nhầm. Người chịu trách 

nhiệm phòng, chống dịch không phát ngôn gâ  hoảng loạn trong nhân dân. 

8. Sở  ông Thương,      n nhân dân các hu ện, thành phố chú ý  ảo 

đảm hàng hó , lương thực, thực phẩm thiết  ếu cho nhân dân trên đị   àn tỉnh. 

     n nhân dân tỉnh  êu cầu các sở,   n, ngành, UBND các hu ện, thành 

phố, các cơ qu n liên qu n nghiêm túc triển kh i thực hiện chỉ đạo trên./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Văn phòng  hính phủ; 

- Bộ Y tế; 

- Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy; 

- Lãnh đạo HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

-  ác B n Đảng Tỉnh ủy; 

-  ác B n HĐND tỉnh;  

-  ác Văn phòng: TU, HĐND, ĐĐBQH tỉnh; 

- Đài PT-TH tỉnh, Báo LS (đư  tin); 

- C, PCVP UBND tỉnh, các Phòng:  

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

- Lưu: VT, KG-VX (NTB). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

  Hồ Tiến Thiệu 
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