
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 5 năm 2021 

  

THÔNG BÁO 

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

tại cuộc họp về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19      

  

 Ngày 06/5/2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh tổ chức 

cuộc họp Ban Chỉ đạo bàn các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa 

bàn tỉnh. Tham dự cuộc họp có đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, 

Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh; 

các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, 

chống dịch COVID-19 của tỉnh. Sau khi nghe đồng chí Giám đốc Sở Y tế - Phó 

Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh báo cáo tình hình 

phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh và ý kiến của các thành phần dự họp; đồng 

chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống 

dịch COVID-19 tỉnh kết luận như sau: 

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến ngày càng phức tạp nhằm 

kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh, ngăn ngừa không để dịch bệnh COVID-19 xuất 

hiện, lây lan trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các 

sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được 

giao khẩn trương tập trung chỉ đạo, tăng cường thực hiện tốt công tác phòng, 

chống dịch COVID-19 với các nhiệm vụ trọng tâm sau: 

1. Kích hoạt các biện pháp phòng, chống dịch ở mức cao nhất, trước hết là 

thần tốc truy vết, phân loại đối tượng có liên quan đến người nghi nhiễm 

COVID-19 và tổ chức cách ly y tế theo đúng quy định, đặc biệt trên địa bàn 

thành phố Lạng Sơn, huyện Văn Lãng, huyện Hữu Lũng. Tổ chức xét nghiệm 

SARS-CoV-2 trên diện rộng để sớm phát hiện ca mắc bệnh, áp dụng ngay các 

biện pháp cần thiết, dập dịch kịp thời không để dịch lây lan ra cộng đồng. 

2. Tăng cường tuyên truyền về thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống 

dịch COVID-19, nhất là thực hiện nghiêm thông điệp 5K theo chỉ đạo của Bộ Y 

tế tại các cơ quan, đơn vị, cơ sở trên địa bàn, đặc biệt tại các cơ sở y tế, trường 

học, cơ sở sản xuất, chợ, siêu thị, bến xe, các địa điểm công cộng tập trung đông 

người, trên các phương tiện giao thông công cộng, khu du lịch, khách sạn,... Cần 

tăng thời lượng tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bằng xe lưu động, 

phát huy hiệu quả hệ thống loa truyền thanh, loa di động, tờ rơi, tờ gấp và các 

hình thức phù hợp khác; chọn lọc những nội dung chính, trọng tâm, ngắn gọn, 

dễ hiểu để tuyên tuyền.  

Giao Sở Y tế xem xét, sớm có tờ rơi phản ánh về lịch trình di chuyển của 

trường hợp nghi mắc COVID-19, liên quan đến ca nghi mắc COVID-19, về các 

biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh để UBND các huyện, 



2 

 

thành phố, các cơ quan thông tấn báo chí tuyên truyền trực tiếp đến các thôn, 

bản, khối phố và trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội.  

3. Hạn chế các hoạt động tập trung đông người không cần thiết, nếu cần 

thiết phải tổ chức thì giảm số lượng người cho phù hợp, giãn cách và phải bảo 

đảm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; các cuộc họp có thể chuyển 

sang hình thức họp trực tuyến. 

4. Công an tỉnh chỉ đạo khẩn trương truy tìm lái xe taxi chở bệnh nhân 

Nông Thị VA vào Bệnh viện Phổi Lạng Sơn và trường hợp liên quan đến Nông 

Thị VA xuống xe tại trạm xăng Yên Trạch, huyện Cao Lộc để có biện pháp xử 

lý cách ly, xét nghiệm theo quy định; trường hợp chống đối phải xử lý nghiêm 

theo quy định. 

5. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố cần xem xét tình hình và diễn 

biến cụ thể trên địa bàn quản lý để quyết định việc phong tỏa từng vùng, khu 

vực nhằm hạn chế khả năng lây lan ra cộng đồng, nhất là tại thành phố Lạng 

Sơn, huyện Văn Lãng, Hữu Lũng. Tăng cường kiểm tra, thực hiện nghiêm các 

biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn, đặc biệt là tại các cơ sở cách ly tập 

trung ở khách sạn, nhà khách. 

6. Các lực lượng chức năng, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo xử lý 

nghiêm các trường hợp vi phạm về phòng, chống dịch bệnh như: không đeo 

khẩu trang, đưa thông tin không đúng sự thật, găm hàng, tăng giá,… thông báo 

các trường hợp bị xử lý vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng để răn 

đe, cảnh báo.  

7. Sở Y tế liên hệ với Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương về số lượng người 

dân Lạng Sơn đến khám bệnh, điều trị tại Bệnh viện nắm bắt thông tin sớm, 

chính xác về trường hợp Nông Thị VA để có biện pháp phòng, chống dịch kịp 

thời trên địa tỉnh. 

Chỉ đạo các cơ sở y tế tăng cường kiểm tra, giám sát các biện pháp phòng, 

chống dịch tại đơn vị, tại cộng đồng, nhất là các cơ sở cách ly tập trung; tăng 

cường mức độ cảnh báo, kiểm tra, giám sát người bệnh và người nhà bệnh nhân 

đến khám, tư vấn, điều trị, không để lây nhiễm chéo. Rà soát cơ sở vật chất, 

trang thiết bị phục vụ chống dịch, bảo đảm cơ số dự trữ để chủ động đáp ứng 

nhanh, kịp thời các tình huống dịch bệnh.  

8. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND các huyện, 

thành phố thực hiện chế độ báo cáo tình hình phòng, chống dịch với Chủ tịch 

UBND tỉnh trước 16 giờ 00 hàng ngày (qua Giám đốc Sở Y tế, Chánh Văn 

phòng UBND tỉnh); các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 

COVID-19 còn lại chủ động báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh khi có tình huống 

phức tạp phát sinh (qua điện thoại và bằng văn bản). Giao Sở Y tế tổng hợp, báo 

cáo UBND tỉnh hàng ngày về tình hình phòng chống dịch COVID-19. 

9. Về các kiến nghị, đề xuất 

a) Về đề nghị tạm dừng một số dịch vụ không thiết yếu: đồng ý dừng các 

dịch vụ không thiết yếu như: quán bar, karaoke, massage, xông hơi, game, 
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phòng gym tại địa bàn thành phố Lạng Sơn, huyện Văn Lãng, huyện Hữu Lũng. 

Tùy theo tình hình dịch bệnh sẽ có thông báo hoạt động trở lại các dịch vụ này 

vào thời điểm thích hợp. 

Các hoạt động dịch vụ khác được thực hiện nhưng phải bảo đảm chấp 

hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19. 

b) Về cách ly Bệnh viện Phổi tỉnh Lạng Sơn: đồng ý cách ly toàn Bệnh 

viện Phổi tỉnh Lạng Sơn, giao Sở Y tế thực hiện các thủ tục cách ly theo quy 

định. 

c) Về tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống dịch tại các khu 

cách ly tập trung của quân đội: đồng ý cho hoạt động trở lại các Tổ tuyên truyền 

công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các khu cách ly tập trung của quân 

đội. Giao đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh 

chỉ đạo thực hiện nội dung này. 

d) Việc mặc quần áo bảo hộ phòng dịch đối với khách xuất nhập cảnh khi 

qua cửa khẩu: đồng ý thực hiện mặc quần áo bảo hộ phòng dịch đối với khách 

xuất nhập cảnh khi qua cửa khẩu trên địa bàn tỉnh. Giao Sở Y tế có trách nhiệm 

cung cấp nguồn quần áo bảo hộ để khách xuất nhập cảnh mặc khi qua cửa khẩu. 

đ) Về việc cho học sinh nghỉ học: giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, 

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ tình hình cụ thể ở từng địa bàn để 

quyết định việc nghỉ cục bộ từng trường, từng lớp ở những nơi có nguy cơ dịch 

bệnh cao. 

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy; 

- Lãnh đạo HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

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

- Lưu: VT, KG-VX (NTB). 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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