
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 7 năm 2020 

  

THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại 

cuộc họp xem xét tình hình người nước ngoài nhập cảnh vào tỉnh Lạng Sơn 
      

 Ngày 27/7/2020, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

chủ trì cuộc họp xem xét tình hình người nước ngoài nhập cảnh vào tỉnh Lạng 

Sơn; tham dự cuộc họp có Lãnh đạo các sở, ngành: Y tế, Lao động - Thương 

binh và Xã hội, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, 

Công an tỉnh, UBND thành phố, Văn phòng UBND tỉnh. 

Sau khi đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh quán triệt 

nội dung cuộc họp xem xét tình hình người nước ngoài nhập cảnh vào tỉnh Lạng 

Sơn, ý kiến của các thành phần tham dự cuộc họp, đồng chí Dương Xuân 

Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau: 

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

UBND tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các sở, ngành đã phối 

hợp thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, đã 

có nhiều sáng tạo và chấp hành đúng quy định về phòng chống dịch; các lực 

lượng chức năng đã kiểm soát chặt chẽ trên tuyến biên giới, bắt giữ được nhiều 

lượt người nhập cảnh và xử lý nhiều đối tượng môi giới, dẫn dắt người vượt 

biên trái phép; đồng thời tích cực thực hiện nhiệm vụ kép vừa phòng chống 

dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội hiệu quả. Tuy nhiên, qua thời gian 99 ngày 

liền không ghi nhận ca nhiễm mới trên cả nước nên một số cơ quan, đơn vị có 

phần chủ quan trong công tác tuyên truyền, phối hợp thực hiện các biện pháp 

phòng chống dịch COVID-19.  

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THỜI GIAN TỚI 

Dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp trên phạm vi toàn cầu và Việt 

Nam đã xuất hiện ca nhiễm bệnh mới trong cộng đồng. Vì vậy, để thực hiện 

nghiêm túc kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp 

Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 (Thông báo số 

253/TB-VPCP ngày 25/7/2020 của Văn phòng Chính phủ) và các văn bản chỉ 

đạo khác của Trung ương về phòng chống dịch COVID-19; trong thời gian tới, 

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện thành phố 

tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau: 

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố cần tiếp 

tục quán triệt các quan điểm, nguyên tắc, phương châm và thực hiện nghiêm các 

biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới đã được Thủ tướng Chính phủ 

chỉ đạo tại Chỉ thị 19/CT-TTg ngày 24/4/2020; đồng thời thực hiện tốt chỉ đạo 

của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 880/UBND-THNC ngày 26/7/2020 về 
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việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19. Tuyệt đối không chủ 

quan, mất cảnh giác. Nếu có các trường hợp nhiễm bệnh mới trong cộng đồng, 

các diễn biến mới của dịch bệnh cần xử lý bình tĩnh, kiên quyết với các biện 

pháp phù hợp. Tiếp tục thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch, vừa phát 

triển kinh tế - xã hội.  

2. Các cấp, các ngành, các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh 

phối hợp các lực lượng chức năng (như Y tế, Công an, Biên phòng, Quân sự,…) 

tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động Nhân dân không 

được chủ quan, thực hiện đúng và đầy đủ các quy định về phòng, chống dịch 

COVID-19; có định hướng cụ thể, rõ nội dung tuyên truyền đối với cấp xã, nhất 

là tuyên truyền về phòng chống xuất nhập cảnh trái phép, không đưa, dẫn người 

vượt biên trái phép, kịp thời báo cáo với chính quyền địa phương, lực lượng biên 

phòng khi thấy có người xuất nhập cảnh trái phép.  

Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh chỉ đạo tổ chức xét xử lưu động các vụ án 

đưa, dẫn người vượt biên trái phép để tuyên truyền cho nhân dân nâng cao nhận 

thức, răn đe, hạn chế các đối tượng có ý định xuất, nhập cảnh trái phép hoặc môi 

giới cho người xuất nhập cảnh trái phép.  

3. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục khắc phục khó khăn ở các 

chốt, lán trại để duy trì kiểm soát chặt chẽ, không để xảy ra xuất nhập cảnh trái 

phép trên tuyến biên giới, nhất là tại các đường mòn, lối mở; tiếp tục duy trì các 

trạm kiểm soát ra vào khu vực biên giới để ngăn chặn từ xa, kiểm soát chặt chẽ 

trên tuyến biên giới. Phối hợp với Công an tỉnh tăng cường kiểm tra, xử lý 

nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép. 

4. Công an tỉnh chỉ đạo Công an các huyện, thành phố quản lý chặt việc 

đăng ký tạm trú, tạm vắng và cư trú trên địa bàn; kiểm tra, rà soát, xử lý người 

nước ngoài đến cư trú, tạm trú bất hợp pháp trên địa bàn để đưa đi cách ly và xử 

lý vi phạm đúng quy định pháp luật. 

Phát động Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” nhằm vận động 

quần chúng Nhân dân phát hiện và xử lý nghiêm các đối tượng môi giới, đưa 

người xuất nhập cảnh trái phép; xử lý nghiêm các trường hợp đưa thông tin 

không đúng, sai sự thật về dịch COVID-19. 

5. Sở Y tế tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo 

chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19; giám sát, 

theo dõi và làm xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với các trường hợp có triệu chứng 

mắc bệnh đường hô hấp. Phối hợp với UBND các huyện, thành phố quản lý chặt 

chẽ các trường hợp đi từ Đà Nẵng về chưa qua 14 ngày để theo dõi, giám sát, 

hướng dẫn cách ly tại gia đình theo quy định. Chuẩn bị trang thiết bị, sinh phẩm 

xét nghiệm, vật tư y tế phục vụ cho công tác phòng, chống dịch; phối hợp với 

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ động xét nghiệm cho những người hoàn thành 

cách ly y tế tại các khu cách ly tập trung của tỉnh.  

Phối hợp với UBND các huyện, thành phố tổ chức cách ly cho chuyên gia 

nước ngoài theo phương án bố trí kín người tại khách sạn này mới đến khách 
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sạn khác để giảm áp lực về nhân lực cho các lực lượng chức năng quản lý, kiểm 

soát tại các khách sạn. Khẩn trương trình UBND tỉnh xem xét, quyết định không 

thực hiện cách ly y tế tại 03 khách sạn, nhà nghỉ có văn bản đề nghị không tiếp 

tục thực hiện cách ly y tế. Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

rà soát, thẩm định những cơ sở khách sạn, nhà nghỉ đang thực hiện cách ly y tế, 

đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định không thực hiện cách ly y tế tại những 

khách sạn, nhà nghỉ trong quá trình vận hành không đáp ứng được các điều kiện 

theo quy định. 

6. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thực hiện các hoạt động ở các khu cách ly tập 

trung theo đúng chỉ đạo của Quân khu I, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 

COVID-19 tỉnh; phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Sở Y tế, các cơ quan liên 

quan để bố trí phương tiên, tổ chức vận chuyển công dân đến khu cách ly tập 

trung bảo đảm an toàn.  

7. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp Công an tỉnh 

chỉ đạo Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc các huyện, Phòng Lao 

động - Thương binh và Xã hội thành phố kiểm tra chặt chẽ các trường hợp người 

nước ngoài đã được đồng ý vào lao động tại các doanh nghiệp tại tỉnh; kiểm tra, 

xác minh chính xác đề xuất của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về nhu cầu cho 

chuyên gia nước ngoài nhập cảnh vào làm việc tại doanh nghiệp để tham mưu 

cho UBND tỉnh chấp thuận, đề nghị cấp có thẩm quyền chấp thuận cho người 

nước ngoài vào tỉnh làm việc theo đúng vị trí việc làm của các doanh nghiệp.  

8. Sở Giao thông vận tải phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các đơn 

vị vận tải bảo đảm phương tiện vận chuyển công dân về các khu cách ly tập 

trung. Tăng cường kiểm soát hoạt động của ô tô khách, không để vận chuyển 

công dân lên biên giới xuất cảnh trái phép.  

9. UBND các huyện, thành phố Lạng Sơn đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền, vận động quần chúng Nhân dân phát hiện những trường hợp vượt biên 

trái phép cần báo ngay cho lực lượng chức năng để xử lý kịp thời; chỉ đạo các 

đơn vị chức năng rà soát những trường hợp nhập cảnh trái phép, người đi từ 

thành phố Đà Nẵng về để được theo dõi, giám sát, cách ly theo đúng quy định; 

chỉ đạo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 cấp xã thực hiện tốt các biện 

pháp phòng, chống dịch, không được lơ là, chủ quan.  

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

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Thành viên BCĐ phòng chống COVID-19 tỉnh; 

- Tòa án nhân dân tỉnh; 

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

- Lưu: VT, KG-VX (NTB). 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hà 
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