
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 8 năm 2020 

  
THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh tại 

Hội nghị trực tuyến 03 cấp về công tác phòng, chống dịch COVID-19       

  
 Ngày 06/8/2020, 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 Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư 

Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 

COVID-19 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; 

đồng chí Nguyễn Thế Toàn, Giám đốc Sở Y tế - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh; đại diện lãnh đạo các cơ quan: Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, 

Văn phòng Tỉnh ủy; các sở, ngành: Thông tin và Truyền thông, Văn hóa - Thể 

thao và Du lịch, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Giáo dục và 

Đào tạo, Công Thương, Ngoại vụ, Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng 

Sơn, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an tỉnh, 

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đài Phát thanh 

và Truyền hình, Báo Lạng Sơn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Đoàn Thanh niên 

Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.  

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, 

Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh 

kết luận như sau: 

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Trong thời gian vừa qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã triển khai quyết liệt các 

nội dung chỉ đạo của trung ương phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế của 

tỉnh. Ngay sau khi tại huyện Đình Lập có 4 trường hợp dương tính với SARS-

CoV-2, các cơ quan chức năng đã khẩn trương tập trung truy vết những trường 

hợp đi từ Đà Nẵng về, những trường hợp có liên quan đến 04 trường hợp nhiễm 

COVID-19 tại thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập để đưa vào cách ly theo quy 

định; thiết lập vùng cách ly y tế tại khu phố liên quan đến ca bệnh nhiễm 

COVID-19 trên địa bàn huyện Đình Lập và thành lập 03 chốt trên các tuyến 

quốc lộ 4B và quốc lộ 31; ban hành Công điện triển khai các biện pháp cấp bách 

phòng, chống dịch COVID-19,…  
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II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THỜI GIAN TỚI 

Để kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh, ngăn ngừa không để lây lan dịch bệnh 

COVID-19 trong cộng đồng, yêu cầu các cơ quan chức năng của tỉnh thực hiện 

nghiêm ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đồng thời thực hiện tốt một 

số nhiệm vụ trọng tâm sau: 

1. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, sát sao, 

đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Ban Bí 

thư Trung ương Đảng, Chính phủ và của các bộ, ngành trương ương; thực hiện 

nghiêm túc các nhiệm vụ phòng, chống dịch ở Cấp độ 2 theo Kế hoạch số 

63/KH-UBND ngày 15/4/2020 của UBND tỉnh về điều chỉnh đáp ứng với từng 

cấp độ dịch COVID-19. Các cấp, các ngành xác định đây là nhiệm vụ cấp bách 

quan trọng, tập trung phát huy vai trò Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp, 

huy động cả hệ thống chính trị tham gia phòng, chống dịch COVID-19, với tinh 

thần “chống dịch như chống giặc”, không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng. 

Đồng thời, tăng cường chống dịch nhưng vẫn bảo đảm thực hiện mục tiêu phát 

triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Thủ trưởng các 

cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm thực hiện tốt công tác phòng chống dịch 

tại địa bàn, cơ quan mình quản lý. Không lơ là, chủ quan và cũng không hoang 

mang, dao động. 

  2. Các cơ quan chức năng tăng cường công tác phối hợp, tiếp tục tập 

trung truy vết, áp dụng các biện pháp phù hợp đối với tất cả các trường hợp có 

nguy cơ, tiếp xúc với người bệnh, người qua lại ổ dịch theo quy định. Xử lý triệt 

để ổ dịch tại khu 7, thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập theo chỉ đạo tại Công 

điện số 1234/CĐ-BYT ngày 05/8/2020 của Bộ Y tế về việc điều tra, xử lý ổ dịch 

COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

3. Tiếp tục rà soát kỹ các nguồn có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh ở những 

người về từ thành phố Đà Nẵng; quản lý chặt chẽ, kiểm soát đối tượng là lái xe, 

chủ hàng tại bến bãi đỗ xe ở khu vực cửa khẩu và tăng cường tổ chức kiểm tra, 

kiểm soát chặt chẽ trên tuyến biên giới, nhất là tại các đường mòn, lối mở; kịp 

thời phát hiện các trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh, các trường hợp xuất nhập 

cảnh trái phép để tổ chức cách ly theo quy định. Đồng thời, thực hiện tốt công 

tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất 

lượng, không bảo đảm an toàn. Tăng cường phối hợp kiểm tra, kiểm soát chặt 

chẽ việc buôn bán thiết bị, vật tư y tế kém chất lượng, không nhãn mác, việc 

găm hàng, tăng giá,... 

4. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động thường xuyên, liên tục, 

bằng nhiều hình thức, biện pháp khác nhau (trên các phương tiện thông tin đại 

chúng, mạng xã hội, tuyên truyền lưu động, tuyên truyền trực quan,…) để nâng 

cao nhận thức của người dân, từ đó thực hiện tốt việc giữ vệ sinh, đeo khẩu 

trang nơi công cộng và trên các phương tiện giao thông công cộng, không tụ tập 

đông người, giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc, ăn uống lành mạnh, rèn luyện 

sức khỏe,… Vận động khuyến khích và hướng dẫn khai báo y tế tự nguyện, phát 
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hiện sớm và thông báo cho chính quyền các huyện, thành phố các trường hợp 

nghi mắc bệnh.  

5. Chỉ đạo tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 bảo 

đảm an toàn theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia 

về phòng chống dịch COVID-19, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo.  

6. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh, 

vừa phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội. Thường xuyên trao đổi 

thông tin với phía Trung Quốc để kịp thời thông tin các hoạt động thương mại, 

lưu thông hàng hóa giữa 2 nước do liên quan đến tình hình dịch bệnh. Từng cấp, 

từng ngành khắc phục khó khăn, chung sức đồng lòng phòng, chống dịch để tạo 

môi trường an toàn trên địa bàn tỉnh để tiếp tục sản xuất, kinh doanh và bảo đảm 

công tác an sinh xã hội. 

III. VỀ CÁC KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

1. Về kiến nghị tăng cường lực lượng tại 03 Chốt kiểm dịch y tế trên các 

tuyến quốc lộ vào huyện Đình Lập: Sở Giao thông vận tải chủ động bố trí đủ lực 

lượng thanh tra giao thông tham gia tại các chốt kiểm dịch y tế liên ngành để 

phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Đình Lập. 

2. Về việc hạn chế cho người nước ngoài cách ly tại khách sạn, nhà nghỉ 

trên địa bàn tỉnh: tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh hiện nay đang diễn 

biến phức tạp, các lực lượng chức năng phải tập trung cho công tác phòng, 

chống dịch, do đó đồng tình với việc hạn chế cho người nước ngoài cách ly tại 

các khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh đã có văn bản đề nghị các 

doanh nghiệp, UBND các tỉnh, thành phố chủ động bố trí cách ly cho người 

nước ngoài cách ly tại các địa phương khác ngoài tỉnh Lạng Sơn. 

3. Về tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT: Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện 

theo chỉ đạo của Bộ Y tế về việc cho các trường hợp thuộc diện F1, F2 tạm dừng 

thi đợt 1, tham gia thi đợt 2 khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát. Trước diễn 

biến phức tạp của dịch COVID-19 và tại huyện Đình Lập đã có 4 trường hợp 

dương tính với SARS-CoV-2, số lượng F1, F2 trên địa bàn Đình Lập nhiều, 

nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID-19 là rất lớn, do đó UBND tỉnh thống nhất 

tạm dừng tổ chức thi tốt nghiệp THPT tại điểm thi huyện Đình Lập vào đợt 1 để 

bảo đảm an toàn cho các thí sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia kỳ thi 

theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 272/TB-

VPCP ngày 03/8/2020 của Văn phòng Chính phủ.  

4. Về bổ sung lực lượng cho các chốt, lán trên biên giới: UBND các 

huyện biên giới theo thẩm quyền phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng 

tỉnh để điều động lực lượng dân quân hỗ trợ thường trực tại các chốt, lán kiểm 

soát trên biên giới.  

5. Về tăng cường phòng, chống dịch trên tuyến biên giới, khu vực cửa 

khẩu: Các lực lượng chức năng như Biên phòng, Y tế, UBND các huyện biên 

giới khôi phục lại các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại các cửa khẩu, 
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bến bãi cửa khẩu và trên tuyến biên giới theo chỉ đạo tại Công điện số 05/CĐ-

UBND ngày 05/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh, để thúc đẩy hoạt động xuất 

nhập khẩu qua địa bàn tỉnh. 

UBND tỉnh yêu cầu người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp chịu trách 

nhiệm về công tác phòng, chống dịch tại cơ quan, đơn vị mình, triển khai thực 

hiện quyết liệt và có hiệu quả các nội dung trên./. 

 
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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