
 

 
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 4 năm 2020 

V/v thực hiện Thông báo 

số 170/TB-VPCP ngày 

28/4/2020 của Văn phòng 

Chính phủ  

 

Kính gửi:      

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Thông báo số 170/TB-VPCP ngày 28/4/2020 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 cấp, các ngành, lực lượng chức năng tuyệt đối không chủ quan, lơ 

là, mất cảnh giác, phải luôn luôn sẵn sàng ở mức cao nhất, đặc biệt là đối với lực 

lượng trực tiếp làm công tác phòng, chống dịch Covid-19; tiếp tục thực hiện chiến 

lược phòng, chống dịch đã đề ra, kiên quyết ngăn chặn nguồn bệnh xâm nhập, 

cách ly tất cả những người nhập cảnh vào nước ta một cách phù hợp và người bị 

nhiễm bệnh; nhanh chóng phát hiện ca bệnh, khoanh vùng dập dịch và điều trị 

hiệu quả. 

2. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Sở Y tế cần tiếp tục 

tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm các biện pháp để kiểm soát nguy cơ lây 

nhiễm từ bên ngoài qua tuyến biên giới đường bộ, đặc biệt là qua cửa khẩu, 

đường mòn, lối mở. 

Tiếp tục cho phép nhập cảnh đối với các trường hợp là chuyên gia kỹ 

thuật, lao động tay nghề cao, nhà đầu tư… nhưng phải thực hiện biện pháp cách 

ly phù hợp yêu cầu phòng, chống dịch. Sở Y tế, Công an tỉnh phối hợp với 

UBND các huyện, thành phố, các cơ quan liên quan có phương án giám sát y tế 

đối với người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam mà không phải cách ly tập trung 

14 ngày. 

3. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục nới lỏng các 

hạn chế, khôi phục dần các hoạt động kinh tế - xã hội, khởi động tích cực và cần 

tăng tốc ở những lĩnh vực có hệ số an toàn cao, trên cơ sở bảo đảm phòng, 

chống dịch chặt chẽ. Có phương án tổ chức lại hoạt động sản xuất, kinh doanh, 

dịch vụ, nhất là hoạt động xuất nhập khẩu, cung cầu hàng hóa, sản phẩm thiết 

yếu, phù hợp mức nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trên từng địa bàn. Lưu ý việc áp 

dụng các biện pháp phòng, chống dịch không được cao hơn yêu cầu của Thủ 

tướng Chính phủ, UBND tỉnh và phải tạo điều kiện để phát triển sản xuất kinh 
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doanh, ổn định đời sống Nhân dân. Quan tâm chỉ đạo thực hiện “mục tiêu kép” 

với tinh thần chung là chủ động áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch trên địa 

bàn, đồng thời thúc đẩy các hoạt động kinh tế - xã hội phù hợp với điều kiện cụ thể 

của từng địa bàn. Mở lại hoạt động du lịch nội địa, lưu ý việc bảo đảm yêu cầu 

phòng, chống dịch và không tập trung đông người.  

4. Các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo bảo đảm một kỳ nghỉ lành mạnh, an 

toàn cho người dân, ngăn ngừa dịch bệnh, an toàn giao thông. Người đứng đầu các 

cơ quan tăng cường kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh 

theo Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 

412/UBND-KGVX ngày 23/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh; các cơ quan, đơn vị 

phân công người trực; riêng hệ thống phòng, chống dịch bệnh phải hoạt động 

100%, nhất là trong dịp nghỉ Lễ 30 tháng 4 và 01 tháng 5.  

5. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Y tế hướng dẫn cụ thể 

công tác bảo đảm an toàn cho học sinh, sinh viên, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc 

triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch khi cho học sinh, sinh viên đi 

học trở lại.  

6. Sở Giao thông vận tải căn cứ chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải, trên cơ 

sở diễn biến dịch, nhu cầu đi lại của Nhân dân để hướng dẫn việc bảo đảm an 

toàn và tăng dần tần suất vận chuyển hành khách bằng ô tô, tàu hỏa.  

 7. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện, cấp xã, các cơ 

quan liên quan quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 42/NQ-

CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó 

khăn do đại dịch Covid-19 bảo đảm công khai minh bạch, kịp thời, chính xác; 

hoàn thành việc hỗ trợ đối với người có công với cách mạng, người nghèo, cận 

nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội trước ngày 30 tháng 4 năm 2020. 

8. Sở Y tế, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan liên quan rà soát lại 

nhu cầu, tăng cường quản lý mua sắm trang, thiết bị y tế cần thiết phục vụ cho 

công tác phòng, chống dịch bảo đảm công khai, minh bạch, kịp thời, không để 

trục lợi, tiêu cực; trường hợp phát hiện có dấu hiệu sai phạm, cần chuyển cơ 

quan thanh tra, điều tra để xử lý theo đúng quy định. 

UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai 

thực hiện chỉ đạo trên./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy; 

- Lãnh đạo HĐND tỉnh; 

- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- C, PCVP UBND tỉnh,  

  các phòng CV, ĐV trực thuộc;  

- Lưu: VT, KG-VX (NTB). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Dương Xuân Huyên 
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