
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 4 năm 2020 

  

THÔNG BÁO 

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

tại Hội nghị trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19       

  

 Ngày 01/4/2020, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến 3 cấp tỉnh, 

huyện, xã về công tác phòng, chống dịch Covid-19 (gọi tắt là Hội nghị). Tham 

dự Hội nghị có đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư 

Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Dương Xuân 

Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Y tế, Văn 

hóa - Thể thao và Du lịch, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo, 

Công Thương, Giao thông vận tải,  Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội 

Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng 

Sơn, Cục Quản lý thị trường, Đài Phát thanh và Truyền hình. 

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 Covid-19 

và ý kiến của các đại biểu ở các điểm cầu, ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí 

Lâm Thị Phương Thanh, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch 

phụ trách UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh 

kết luận như sau: 

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Trong thời gian qua, Công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn 

tỉnh luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Tỉnh uỷ, 

HĐND, UBND tỉnh, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ tích cực, 

trách nhiệm của người dân, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài 

tỉnh. Các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh đã phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ 

được giao; các lực lượng trực tiếp tham gia phòng, chống dịch như y tế, quân 

sự, biên phòng, công an đã có nhiều nỗ lực cố gắng, vượt qua khó khăn vất vả, 

nguy hiểm để thực hiện tốt nhiệm vụ. 

Đã tổ chức tốt công tác cách ly tại 03 khu cách ly tập trung của tỉnh và 

tại Trung tâm Y tế các huyện với 3.284 người, trong đó đã có 2.548 người hoàn 

thành việc cách ly 14 ngày tại cơ sở cách ly tập trung theo quy định; tổ chức lấy 

mẫu xét nghiệm cho 237 trường hợp, kết quả đến nay trên địa bàn tỉnh chưa có 

trường hợp nào dương tính với SARS-CoV-2. 

Hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh tiếp tục được duy trì; có 

giải pháp kịp thời để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho hoạt động sản 

xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu của tỉnh. 
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An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, tình hình tư 

tưởng của Nhân dân cơ bản ổn định, không hoang mang trước diễn biến của 

dịch bệnh. 

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được còn những hạn chế như: công tác 

tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh còn chưa linh hoạt, 

chưa sâu rôṇg , châṃ so với tình hình diêñ biến của dic̣h bêṇh ; một bộ phận 

người dân, kể cả cán bộ còn chủ quan, chưa thực hiện đúng các hướng dẫn, 

khuyến cáo của cơ quan y tế trong việc đeo khẩu trang, giữ khoảng cách khi 

tiếp xúc, hạn chế tập trung đông người,…; trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ 

công tác phòng, chống dịch còn thiếu, khó khăn trong việc mua sắm. 

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THỜI GIAN TỚI 

1. Cấp ủy, chính quyền các cấp cần tiếp thu và tổ chức triển khai thực 

hiện nghiêm túc, hiệu quả ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại Hội 

nghị, đó là: 

1.1. Thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về phòng, 

chống dịch Covid-19; chủ động cập nhật các văn bản để cụ thể hóa và triển khai 

quyết liệt, không lơ là, chủ quan. 

1.2. Tiếp tục tuyên truyền phòng, chống dịch; phát huy vai trò tiên phong, 

gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong phòng, chống dịch bệnh. 

1.3. Tăng cường các giải pháp phù hợp ở những nơi có nguy cơ cao có thể 

xảy ra dịch bệnh. 

1.4. Tích cực chuyển đổi phương thức làm việc trực tuyến, phù hợp công 

việc của cơ quan, đơn vị. 

1.5. Huy động cả hệ thống chính trị cùng đồng lòng tập trung cao độ 15 

ngày để phòng, chống dịch. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm 

về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn mình phụ trách. 

Quán triệt nghiêm túc phương châm phòng , chống dic̣h là “ Nghiêm túc - 

Trách nhiệm - Sát sao - Hiệu quả”. 

2. UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dic̣h Covid-19 tỉnh yêu cầu các  

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

giao tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 với 

các nhiệm vụ cụ thể như sau: 

2.1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dic̣h bằng 

nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thiết thực giúp người dân nhâṇ thức đươc̣ 

sư ̣nguy hiểm của dic̣h bêṇh , trách nhiệm của công dân , các quy định của pháp 

luâṭ xử lý các hành vi vi phaṃ trong phòng chống dic̣h bêṇh , từ đó để người dân 

có ý thức chủ động phòng chống  dịch, chấp hành nghiêm các quy điṇh . Cần nêu 

bâṭ cách thức phòng dic̣h tốt nhất là : Không tiếp xúc với các nguồn lây nhiễm; 

thưc̣ hiêṇ rà soát, cách ly theo quy định các đối tượng đến từ vùng dịch , ổ dịch, 

các đối tượng có liên quan; không tập trung đông người, đeo khẩu trang, rửa tay 
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sát khuẩn, vệ sinh môi trường… theo hướng dâñ của ngành y tế . Công tác tuyên 

truyền cần kip̣ thời , chính xác, đúng liều lươṇg , không gây tâm lý hoang mang 

trong nhân dân. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội 

tỉnh cùng phối hợp vào cuộc với các cấp chính quyền để tuyên truyền, vận động 

hội viên, đoàn viên thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch. 

2.2. Thực hiện tốt công tác cách ly xã hội, triển khai các biện pháp hạn 

chế việc lây lan dịch trong cộng đồng. Lưu ý đến các trung tâm thương mại, chợ, 

nhất là chợ phiên ở tuyến huyện, xã phải chấp hành nghiêm túc hơn nữa công 

tác phòng, chống dịch. UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các lực lượng chức 

năng phối hơp̣ với  Đoàn thanh niên cùng cấp thành lập các tổ tham gia tuyên 

truyền người dân đeo khẩu trang, hướng dẫn giữ khoảng cách khi tham gia các 

hoạt động mua bán tại các chợ, trung tâm thương mại; xử lý nghiêm các trường 

hợp không đeo khẩu trang; kiên quyết xử lý các trường hợp trốn tránh cách ly 

hoặc chống đối các lực lượng chức năng thi hành nhiệm vụ. 

2.3. UBND các huyện, thành phố nghiên cứu kỹ Kế hoạch số 44/KH-

BCĐ ngày 01/4/2020 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dic̣h Covid-19 tỉnh về thực 

hiện Phương án cách ly phòng, chống dịch Covid-19 tại một khu dân cư trên địa 

bàn tỉnh để xây dựng ngay kế hoạch triển khai thực hiện, không để bị động khi 

xảy ra dịch trên địa bàn huyện, thành phố.  

Sở Y tế chủ trì , phối hơp̣ với các sở , ngành, huyêṇ, thành phố bảo đảm 

mua sắm , dư ̣trữ , cung ứng đầy đủ trang thiết bi ̣ , vâṭ tư y tế phuc̣ vu ̣  phòng 

chống dic̣h . Sở Công T hương chủ trì , phối h ợp các cơ quan , đơn vi ,̣ doanh 

nghiêp̣ có kế hoac̣h bảo đảm dư ̣trữ , cung ứng đủ hàng hóa phuc̣ vu ̣đời sống , 

sản xuất, kiên quyết không để xảy ra tình traṇg khan hiếm hàng, sốt giá.  

2.4. Duy trì thực hiện tốt hoạt động kiểm soát dịch bệnh tại 07 chốt kiểm 

dịch y tế trên các tuyến quốc lộ vừa mới thành lập cũng như các chốt dã chiến ở 

các khu vực bến bãi biên giới, khu vực Nà Tâm, thành phố Lạng Sơn.   

2.5. Thực hiện nghiêm túc  quy trình phòng, chống dịch, trang bị các điều 

kiện bảo hộ cần thiết để phòng ngừa lây nhiễm dịch bệnh cho đội ngũ y bác sĩ, 

nhân viên phục vụ, người làm công tác cách ly ở những bộ phận, khu vực có 

nguy cơ lây nhiễm cao; kịp thời giải quyết chế độ hỗ trợ cho các đối tượng tham 

gia phòng, chống dịch theo chính sách đặc thù tại Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 

29/3/2020 của Chính phủ mới ban hành. Nghiên cứu, bổ sung các chính sách đặc 

thù của tỉnh để kịp thời hỗ trợ, động viên các lực lượng tham gia công tác phòng 

chống dịch trên địa bàn tỉnh. 

2.6. Tăng cường quản lý chặt chẽ không để xảy ra tình trạng xuất nhập 

cảnh trái phép qua biên giới; bảo đảm tốt an ninh trật tự các khu vực cách ly và 

an ninh nông thôn. 

2.7. Các cơ quan chức năng của tỉnh chủ động phối hợp với các cơ quan 

tương ứng phía Trung Quốc tiếp tục có các giải pháp thúc đẩy xuất nhập khẩu 

hàng hóa, không để ùn tắc. Quản lý chăṭ chẽ, yêu cầu thực hiện nghiêm các biện 
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pháp phòng chống dịch bệnh đối với các lái xe, chủ hàng từ các tỉnh, thành phố 

vận chuyển hàng xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh. Bảo đảm việc ăn uống, vệ 

sinh môi trường cho chủ hàng, lái xe trong thời gian chờ xuất nhập khẩu để hạn 

chế nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.  

2.8. Yêu cầu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 cấp tỉnh, cấp 

huyện, cấp xã phát huy cao độ vai trò, trách nhiệm, nâng cao hiệu quả hoạt động 

trong công tác phòng chống dịch. Căn cứ tình hình thưc̣ tế ở điạ phương , các 

huyêṇ, thành phố quyết định  thành lập các tổ, nhóm theo dõi, quản lý, đôn đốc, 

kiểm tra viêc̣ thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch gắn với địa bàn phụ 

trách cho phù hơp̣. 

2.9. Các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện 

thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đăc̣ biêṭ cần  tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất 

nông nghiệp, đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng cơ bản, giải ngân vốn đầu tư. 

2.10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt nam tỉnh cùng các tổ chức 

thành viên và các cấp, các ngành tiếp tục tuyên truyền huy động sự vào cuộc của 

toàn xã hội, đóng góp các nguồn lực ủng hộ cho công tác phòng, chống dịch 

Covid-19 trên địa bàn tỉnh. 

III. VỀ CÁC KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

Các kiến nghị, đề xuất của các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố đã 

được các thành phần dự Hội nghị trả lời trực tiếp, các cơ quan , đơn vi ̣ chủ đôṇg 

tổ chức thưc̣ hiêṇ. 

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị 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 CQ TV theo QĐ 207/QĐ-UBND; 

- Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng 7,  

  Chi cục Kiểm dịch động vật vùng LS;  

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

- Lưu: VT, KG-VX (NTB). 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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