
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:           /VP-KGVX Lạng Sơn, ngày        tháng 02 năm 2020 

V/v tăng cường quản lý, giám sát 

người Lạng Sơn từ Trung Quốc về 

nước và đang ở Trung Quốc 

 

 

Kính gửi: UBND các huyện, thành phố. 

 

Sau khi xem xét báo cáo của UBND các huyện, thành phố về số người 

dân Lạng Sơn từ Trung Quốc trở về và đang ở Trung Quốc, tính đến hết ngày 

06/02/2020 toàn tỉnh có 15.680 người trở về từ Trung Quốc (trong đó có 489 

người chưa qua 14 ngày) và còn 922 người chưa về địa phương. Trước diễn biến 

phức tạp, lây lan nhanh và khó lường của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do 

chủng mới của vi rút Corona gây ra, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh có ý kiến như sau:  

1. Yêu cầu UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể 

cấp huyện; công chức, cán bộ y tế và đoàn thể cấp xã, thôn, bản tăng cường 

quản lý, giám sát, theo dõi chặt chẽ và thực hiện nghiêm túc các biện pháp cách 

ly đối với người dân trên địa bàn từ Trung Quốc trở về chưa qua 14 ngày theo 

hướng dẫn chuyên môn của ngành y tế; tích cực tuyên truyền đối với người dân 

trên địa bàn từ Trung Quốc trở về chưa qua 14 ngày và gia đình, công động dân 

cư của những ngưới đó có nhận thức đúng về việc cần thiết phải kiểm tra y tế, 

cách ly để tránh lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. 

2. UBND các huyện, thành phố báo cáo định kỳ tình hình thực hiện công 

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

Corona, gửi Sở Y tế trước 11 giờ 00 ngày thứ Sáu hằng tuần; Sở Y tế tổng hợp, 

báo cáo UBND tỉnh trước 15 giờ 00 ngày thứ Sáu hằng tuần.  

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh để UBND các huyện, thành phố, các cơ quan liên quan biết, thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở, ngành; YT, BCH BĐBP tỉnh,  

  CA tỉnh, BCH QS tỉnh; 

- C, PCVP UBND tỉnh, các Phòng:  

  KG-VX, KTTH, TH, TH-CB; 

- Lưu: VT, KG-VX (NTB).     

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hà 
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