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BAN CHỈ ĐẠO PHÕNG, 

CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊN 

ĐƢỜNG HÔ HẤP CẤP DO 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Số:            /CTr-UBND  Lạng Sơn, ngày       tháng 02 năm 2020 

 

CHƢƠNG TRÌNH 

Kiểm tra tình hình phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp 

do chủng mới của vi rút corona 
 

 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng 

mới của vi rút Corona gây ra trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Ban Chỉ Đạo) tổ chức 

kiểm tra tình hình phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút 

Corona, cụ thể như sau: 

I. THÀNH PHẦN ĐOÀN KIỂM TRA, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ ĐƠN 

VỊ KIỂM TRA 

1. Đoàn số 1 

1.1. Thành phần 

- Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ 

đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút 

Corona gây ra trên địa bàn tỉnh: Trưởng Đoàn kiểm tra. 

- Một số thành viên Ban Chỉ đạo: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, 

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Sở Ngoại vụ, Sở Công 

Thương, Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn; đại diện lãnh đạo Sở 

Y tế. 

- Phóng viên Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh (đưa tin). 

1.2. Thời gian, địa điểm và đơn vị kiểm tra 

* Ngày 04/02/2020: 

- Từ 7 giờ 30: Thành viên Đoàn tập trung tại trụ sở UBND tỉnh xuất phát 

đi kiểm tra thực tế tại xã Bảo Lâm, huyện Cao Lộc; sau đó về kiểm tra khu cách 

ly tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. 

- Từ 13 giờ 30: Thành viên Đoàn tập trung tại trụ sở UBND tỉnh xuất phát 

đi kiểm tra tại xã Thanh Long, huyện Văn Lãng. 

2. Đoàn số 2 

2.1. Thành phần 

- Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phó trưởng 

ban thường trực Ban Chỉ đạo: Trưởng Đoàn kiểm tra. 
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- Một số thành viên Ban Chỉ đạo: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài 

chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Báo Lạng Sơn; đại diện lãnh đạo Sở Y tế. 

- Phóng viên Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh (đưa tin). 

2.2. Thời gian, địa điểm và đơn vị kiểm tra  

* Ngày 04/02/2020 

- Từ 7 giờ 00: Thành viên Đoàn tập trung tại trụ sở UBND tỉnh xuất phát 

đi kiểm tra khu cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Hữu Lũng. 

- Từ 10 giờ 00: Đoàn kiểm tra khu cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Chi 

Lăng. 

- Từ 14 giờ 00: Thành viên Đoàn tập trung tại trụ sở UBND tỉnh xuất 

phát đi kiểm tra khu cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Đình Lập. 

- Từ 15 giờ 30: Đoàn kiểm tra tại cửa khẩu Chi Ma, huyện Lộc Bình. 

3. Đoàn số 3 

3.1. Thành phần 

- Đồng chí Nguyễn Thế Toàn, Giám đốc Sở Y tế UBND tỉnh - Phó trưởng 

Ban Chỉ đạo: Trưởng Đoàn kiểm tra. 

- Một số thành viên Ban Chỉ đạo: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Giao 

thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giáo dục và Đào 

tạo, Tỉnh Đoàn Thanh niên, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. 

- Phóng viên Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh (đưa tin). 

3.2. Thời gian, địa điểm và đơn vị kiểm tra 

* Ngày 04/02/2020 

- Từ 7 giờ 00: Thành viên Đoàn tập trung tại trụ sở Sở Y tế xuất phát đi 

kiểm tra khu cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Bắc Sơn. 

- 10 giờ 30: Đoàn kiểm tra khu cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Bình Gia. 

- Từ 13 giờ 30: Thành viên Đoàn tập trung tại trụ sở Sở Y tế xuất phát đi 

kiểm tra Trung tâm Y tế huyện Văn Quan. 

- 15 giờ 30: Đoàn kiểm tra khu cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Tràng 

Định. 

II. NỘI DUNG KIỂM TRA 

- Công tác triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, các 

sở, ban, ngành liên quan. 

- Việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do 

chủng mới của vi rút Corona của cấp huyện và cấp xã; ban hành và triển khai thực 

hiện Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút 

Corona gây ra; việc chuẩn bị các phương án theo từng cấp độ của dịch bệnh;… 
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- Công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các biện pháp phòng, 

chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra. 

- Công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch 

bệnh trên địa bàn quản lý; rà soát, giám sát, theo dõi các đối tượng đi lao động, 

du học, du lịch từ Trung Quốc trở về hiện đang sinh sống trên địa bàn;… 

- Tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội; công dân xuất cảnh trái 

phép;…  

- Nội dung khác (nếu có).  

- Kiến nghị, đề xuất.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. UBND các huyện, thành phố được kiểm tra chuẩn bị báo cáo theo các 

nội dung tại Mục III của Chương trình này; bố trí địa điểm, thành phần làm việc; 

chỉ đạo các đơn vị được kiểm tra chuẩn bị báo cáo tóm tắt, tham dự làm việc với 

Đoàn công tác; mời thành phần của cấp huyện dự làm việc với Đoàn công tác. 

2. Phƣơng tiện 

- Lãnh đạo tỉnh đi xe riêng. 

- Các cơ quan: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Ngoại vụ, Ban 

Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn; Sở Thông tin và 

Truyền thông, Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Y tế, 

Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, mỗi cơ quan 

chuẩn bị 01 xe 07 chỗ để phục vụ Đoàn công tác. 

Ban Chỉ đạo tỉnh thông báo để các đồng chí thành viên Đoàn, các cơ 

quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./. 
  

 

Nơi nhận: 
- Như thành phần Đoàn kiểm tra; 

- Thường trực Tỉnh uỷ; 

- Lãnh đạo HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- C, PVP UBND tỉnh, 

  các phòng CM, HC-QT, TH-CB;  

- Lưu: VT, TH (NTB). 
 

KT. TRƢỞNG BAN 

PHÓ TRƢỞNG BAN 

 

 

 
 

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

Dƣơng Xuân Huyên 
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