
 

 
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 6 năm 2020 

V/v thực hiện Thông báo số 

203/TB-VPCP ngày 10/6/2020 

của Văn phòng Chính phủ  

 

Kính gửi:      

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Thông báo số 203/TB-VPCP ngày 10/6/2020 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 sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố phải thúc đẩy phát 

triển mạnh mẽ các hoạt động kinh tế - xã hội; có kế hoạch phù hợp với yêu cầu, 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng 

Chính phủ, nhất là trong các hoạt động như giải ngân vốn đầu tư công. 

2. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các cấp, nhất là ngành Y tế 

cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo công tác phòng, chống dịch, không để gián đoạn, lơ 

là, chủ quan, ngăn ngừa nguy cơ xâm nhập dịch bệnh tại tuyến biên giới; kịp thời 

xử lý, báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh về những 

vấn đề phát sinh. 

3. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp các cơ quan liên 

quan tiếp tục quản lý, kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất nhập cảnh, lưu ý kiểm 

soát chặt chẽ việc nhập cảnh trên tuyến biên giới. 

Tạo điều kiện và thực hiện một cách nhân văn việc nhập cảnh của các 

chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động kỹ thuật cao,… nước ngoài; phối 

hợp thực hiện biện pháp cách ly phù hợp đối với người nhập cảnh, không để lây 

lan dịch bệnh ra cộng đồng. 

4. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho cơ 

sở cách ly tập trung, bố trí cơ sở phù hợp làm nơi cách ly tập trung đối với từng 

trường hợp người nhập cảnh. 

5. Sở Y tế, Công an tỉnh phối hợp với UBND các huyện, thành phố tổ chức 

tốt việc cách ly tập trung tại các khách sạn, nhà nghỉ để phục vụ công tác phòng, 

chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh do người được cách ly tự nguyện chi trả 

chi phí cách ly. 

6. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục thực hiện tốt việc bảo 

đảm an sinh xã hội, chú ý bảo đảm việc làm, khẩn trương thực hiện dứt điểm việc 
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hỗ trợ đối với người lao động thuộc diện được hỗ trợ, người nghèo, không để bất 

cứ người dân nào bị đói, đứt bữa và “không để ai bị bỏ lại phía sau”. 

7. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan 

khẩn trương tổ chức phát động Chương trình “Người Việt Nam đi du lịch Việt 

Nam” theo Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 01/6/2020 của Chủ tịch UBND 

tỉnh; tổ chức các hoạt động kích cầu du lịch nội địa gắn với các sự kiện văn hóa, 

du lịch được tổ chức trong và ngoài tỉnh. 

8. UBND các huyện, thành phố phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức, 

hướng dẫn, bố trí địa điểm cách ly phù hợp, linh hoạt đối với từng đối tượng có 

thu phí, tổ chức việc đón tiếp, xét nghiệm nhanh, tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ 

các thủ tục cho chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động kỹ thuật cao,… 

bảo đảm an toàn không lây nhiễm dịch bệnh. 

9. Đồng ý cho mở lại các dịch vụ vũ trường, karaoke. Công an tỉnh, chính 

quyền địa phương lưu ý có biện pháp ngăn ngừa, chấn chỉnh một số hành vi lệch 

lạc, vi phạm pháp luật có nguy cơ cao xảy ra khi mở lại các dịch vụ này (như sử 

dụng ma túy, tệ nạn xã hội). 

Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy; 

- Lãnh đạo HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, 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 
 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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