
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:          /BC-UBND  Lạng Sơn, ngày      tháng 8 năm 2020 

 

BÁO CÁO 

Kết quả triển khai Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ  

lây nhiễm dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

 

Kính gửi: Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế. 

   

 Thực hiện Công văn số 3875/CV-BCĐQG ngày 21/7/2020 của Ban Chỉ 

đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc báo cáo kết quả triển khai 

Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19, 

UBND tỉnh Lạng Sơn báo cáo kết quả triển khai như sau: 

Thực hiện các Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020, Quyết 

định số 2203/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020, Quyết định số 2225/QĐ-BCĐQG 

ngày 28/5/2020, Quyết định số 2232/QĐ-BCĐQG ngày 29/5/2020, Quyết định 

số 2233/QĐ-BCĐQG ngày 29/5/2020, Quyết định số 2234/QĐ-BCĐQG ngày 

29/5/2020 của Ban chỉ đạo quốc gia về Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá 

nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại nơi làm việc, hộ gia đình, khu chung cư, 

khu dịch vụ (trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng), lễ tang và Hướng 

dẫn xử lý thi hài người tử vong do mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút 

SARS-CoV-2 tại cộng đồng; UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành các văn bản cụ 

thể để chỉ đạo, triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh (chi tiết tại các phụ lục kèm 

theo Báo cáo này). 

UBND tỉnh Lạng Sơn trân trọng kính gửi Bộ Y tế xem xét, tổng hợp./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: CT, XD; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- PCVP UBND tỉnh, các Phòng:  

  KG-VX, KT, TH-NC, TH-CB; 

- Lưu: VT, KG-VX (NTB). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 

Dương Xuân Huyên 

 

 



Phụ lục 1: 

MẪU BÁO CÁO 

 KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH  

SỐ 2194/QĐ-BCĐQG NGÀY 27/5/2020  

 

1. Có xây dựng hướng dẫn chi tiết, chỉ đạo tổ chức, hướng dẫn triển khai 

Quyết định 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 đối với tuyến huyện, thành phố 

các khu công nghiệp trên địa bàn. 

2. Chưa tổ chức tập huấn triển khai Quyết định 2194/QĐ-BCĐQG ngày 

27/5/2020 cho các khu công nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn. 

3. Chưa tổ chức kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch COVID-19 

tại nơi làm việc và ký túc xá. 

4. Chưa thực hiện đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19 tại cơ sở sản 

xuất kinh doanh. 

5. Công tác cách ly người lao động kỹ thuật cao, chuyên gia,… nhập cảnh 

vào Việt Nam để làm việc (Thực hiện Công văn 2487/CV-BCĐ và Quyết định 

1246/QĐ-BYT về hướng dẫn cách ly tại khách sạn). 

- Số lượng khách sạn, nơi lưu trú được thành lập thực hiện cách ly y tế: 13 

khách sạn, nhà nghỉ. 

- Số lượng chuyên gia nhập cảnh vào Việt Nam để làm việc đã được cách 

ly: 1.611 người. 

6. Khó khăn, vướng mắc 

Thiếu nhân lực, phương tiện, hóa chất thực hiện xét nghiệm theo quy 

định. 

7. Đề xuất và kiến nghị 

Ban Chỉ đạo Quốc gia đề xuất cấp có thẩm quyền sớm ban hành hướng 

dẫn đấu thầu mua sắm hóa chất xét nghiệm./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 2: 

MẪU BÁO CÁO 

KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH  

SỐ 2203/QĐ-BCĐQG NGÀY 27/5/2020  

 

1. Có tổ chức phổ biến, giới thiệu, hướng dẫn về Quyết định số   

2203/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 tại tất cả các cấp trên địa bàn tỉnh. 

Hình thức: chuyển tiếp Quyết định số 2203/QĐ-BCĐQG ngày 

01/06/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc 

ban hành các Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch 

COVID-19 tại hộ gia đình đến các cơ quan, đơn vị trong tỉnh. 

2. Tỉnh chưa tổ chức tập huấn, hướng dẫn triển khai Quyết định 

2203/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 trên địa bàn. 

3. Tỉnh chưa lập kế hoạch triển khai phòng chống dịch COVID-19 cho 

các hộ gia đình và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 theo Quyết định 

2203/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020. 

4. Đến nay đã có 11/11 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh đã triển khai 

thực hiện Quyết định 2203/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020. 

5. Có 200 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đã triển khai thực hiện 

Quyết định 2203/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 tính đến thời điểm báo cáo. 

6. Có tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn về Quyết định 2203/QĐ-

BCĐQG ngày 27/5/2020 trên địa bàn toàn tỉnh. 

7. Chưa tổ chức thực hiện đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19 tại các 

hộ gia đình trên địa bàn tỉnh. 

8. Chưa tổ chức kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch COVID-19 

tại hộ gia đình. 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 3: 

MẪU BÁO CÁO 

 KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH  

SỐ 2225/QĐ-BCĐQG NGÀY 28/5/2020  

 

1. Đối với UBND cấp tỉnh: Đã có văn bản số 2175/VP-KGVX ngày 

02/6/2020 của Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo 

UBND tỉnh về việc chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai thực hiện Quyết 

định 2225/QĐ-BCĐQG ngày 28/5/2020 đối với các huyện, thành phố trên địa 

bàn. 

2. Đối với UBND cấp huyện, xã: đã chỉ đạo tổ chức, hướng dẫn triển khai 

Quyết định 2225/QĐ-BCĐQG ngày 28/5/2020 đối với cấp huyện, xã, các khu 

dịch vụ trên địa bàn. 

3. Chưa tổ chức tập huấn triển khai Quyết định 2225/QĐ-BCĐQG ngày 

28/5/2020 cho các tuyến tỉnh, huyện, xã và khu dịch vụ trên địa bàn. 

4. Có tổ chức kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch COVID-19 

tại khu dịch vụ, thông tin chi tiết tại bảng sau: 

 

TT Nội dung Tổng số 

1 Số cuộc kiểm tra, giám sát 755 

2 Số khu dịch vụ được kiểm tra, giám sát 524 

3 Kết quả giám sát  

 Số khu dịch vụ đã triển khai thực hiện 524 

Số khu dịch vụ chưa triển khai thực hiện  

 

5. Chưa thực hiện đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19 tại khu dịch vụ 

đối với đơn vị quản lý và người sử dụng lao động. 

6. Chưa thực hiện đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19 đối với người 

lao động, người làm việc, người bán hàng trong thời gian làm việc tại khu dịch 

vụ./. 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 4: 

MẪU BÁO CÁO 

 KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH  

SỐ 2232/QĐ-BCĐQG NGÀY 29/5/2020  

 

1. Có chỉ đạo tổ chức, phổ biến, hướng dẫn triển khai Quyết định 

2232/QĐ-BCĐQG ngày 29/5/2020 đối với nhà tang lễ, Ban tổ chức lễ tang và 

các ban ngành, đoàn thể cấp xã trên địa bàn. 

2. Chưa tổ chức tập huấn, thông tin tuyên truyền triển khai Quyết định 

2232/QĐ-BCĐQG ngày 29/5/2020 cho đơn vị liên quan các cấp và các nhà tang 

lễ trên địa bàn. 

3. Chưa tổ chức kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch COVID-19 

tại các lễ tang, nhà tang lễ trên địa bàn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 5: 

MẪU BÁO CÁO 

 KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH  

SỐ 2233/QĐ-BCĐQG NGÀY 29/5/2020  

 

1. Có chỉ đạo tổ chức, hướng dẫn triển khai Quyết định số           

2233/QĐ-BCĐQG ngày 29/5/2020 đối với các đơn vị y tế và các đơn vị liên 

quan cấp tỉnh, huyện, xã về xử lý thi hài người tử vong do mắc viêm đường hô 

hấp cấp do vi rút SARS-CoV-2 tại cộng đồng. 

2. Chưa tổ chức tập huấn triển khai Quyết định số 2233/QĐ-BCĐQG 

ngày 29/5/2020 cho đơn vị y tế, các đơn vị liên quan các cấp tỉnh, huyện, xã về 

xử lý thi hài người tử vong do mắc viêm đường hô hấp cấp do vi rút SARS-

CoV-2 tại cộng đồng. 

3. Chưa xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện xử lý thi hài khi có người 

tử vong do mắc viêm đường hô hấp cấp do vi rút SARS-CoV-2 tại cộng đồng 

(hóa chất, thành lập đội xử lý thi hài…). 

4. Chưa tổ chức kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch COVID-19 

tại các cơ sở hỏa táng, mai táng./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 6: 

MẪU BÁO CÁO 

 KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH  

SỐ 2234/QĐ-BCĐQG NGÀY 29/5/2020  

 

1. Đối với cấp tỉnh: đã có văn bản số 2176/VP-KGVX ngày 02/6/2020 

của Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh 

về việc chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai Quyết định 2234/QĐ-BCĐQG 

ngày 29/5/2020 đối với UBND cấp huyện, các Ban quản lý khu chung cư trên 

địa bàn. 

2. Đối với cấp huyện: đã chỉ đạo tổ chức, hướng dẫn triển khai Quyết 

định 2234/QĐ-BCĐQG ngày 29/5/2020 đối với UBND cấp xã, các khu chung 

cư trên địa bàn. 

3. Chưa tổ chức tập huấn triển khai Quyết định 2234/QĐ-BCĐQG ngày 

29/5/2020 cho các cấp huyện, xã và Ban quản lý khu chung cư trên địa bàn. 

4. Có tổ chức kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch COVID-19 

tại khu chung cư. 

5. Chưa thực hiện đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19 tại khu chung 

cư đối với Ban quản lý. 

6. Chưa thực hiện đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19 tại khu chung 

cư đối với cư dân./. 
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