
 

 

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 12 năm 2020 

V/v thực hiện Công điện số 

1838/CĐ-TTg ngày 27/12/2020 

của Thủ tướng Chính phủ 

 

Kính gửi:      

- Các sở, ban, ngành; 

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

- UBND các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Công điện số 1838/CĐ-TTg ngày 27/12/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phòng, chống dịch bệnh COVID-19, UBND tỉnh yêu cầu: 

1. Các cấp, các ngành tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm trong phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19; thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng 

Chính phủ, Bộ Y tế, UBND tỉnh và các văn bản có liên quan. 

2. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với các lực lượng 

chức năng, UBND các huyện biên giới thực hiện nghiêm công tác kiểm soát 

chặt chẽ người nhập cảnh, nhất là nhập cảnh trái phép qua đường mòn, lối mở, 

xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 

3. Mọi người dân trên địa bàn tỉnh cần thể hiện ý thức, tinh thần trách 

nhiệm, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo 

khuyến nghị của ngành Y tế để đón kỳ nghỉ tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 

vui tươi, lành mạnh, an toàn, góp phần vào sự thành công các sự kiện trọng đại 

của đất nước trong năm 2021. 

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan liên quan thực hiện nghiêm túc các nôị 

dung trên./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy; 

- Lãnh đạo HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Văn phòng Tỉnh ủy; 

- Các Huyện ủy, Thành ủy; 

- C, PCVP UBND tỉnh,  

  các phòng CV, ĐV trực thuộc;  

- Lưu: VT, KG-VX (NTB). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 
Dương Xuân Huyên 
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