
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 01 năm 2021 

  

THÔNG BÁO 

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

tại Hội nghị trực tuyến 3 cấp về công tác phòng, chống dịch COVID-19      

  

 Ngày 11/01/2021, 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 Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 

UBND tỉnh - Trưởng 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; Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của 

tỉnh, cấp huyện và cấp xã.  

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 trên địa 

bàn tỉnh và ý kiến của các đaị biểu ở các điểm cầu; 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 

Tỉnh Lạng Sơn là địa phương có nguy cơ cao xảy ra dịch COVID-19. 

Trong thời gian qua, công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh 

luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tích cực, điều hành kịp thời của 

Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; sự ủng hộ 

tích cực, trách nhiệm của người dân, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trong 

và ngoài tỉnh; tỉnh đa ̃ ban hành nhiều văn bản tập trung phòng, chống dịch 

COVID-19 với nhiều nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ phù hợp với tình hình diễn 

biến của dịch bệnh. Các cấp, các ngành đã phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ 

được giao; các lực lượng trực tiếp tham gia phòng, chống dịch như y tế, quân 

sự, biên phòng, công an có nhiều nỗ lực cố gắng, vượt qua khó khăn vất vả, 

nguy hiểm để thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch. Kết quả 

không để dịch lây lan ra cộng đồng, ngay cả khi ổ dịch xảy ra tại thị trấn huyện 

Đình Lập đã nhanh chóng được khống chế kip̣ thời.  

Tỉnh đa ̃ chỉ đạo thưc̣ hiêṇ tốt nhiêṃ vu ̣ kép, vừa phòng, chống dịch 

COVID-19 có hiêụ quả, vừa tiếp tuc̣ phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xa ̃hôị. 

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, tư tưởng của 

Nhân dân cơ bản ổn định, không hoang mang trước diễn biến của dịch bệnh. 

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được còn những hạn chế như: một bộ 

phận người dân còn chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống dic̣h bêṇh 

(không đeo khẩu trang, tập trung đông người,…); tình hình xuất nhập cảnh trái 

phép còn xảy ra; công tác tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 còn hạn chế; cơ sở 
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vâṭ chất phuc̣ vu ̣ công tác cách ly người nước ngoài taị các khu cách ly tâp̣ 

trung còn khó khăn… 

Trong thời gian tới, hoaṭ đôṇg sản xuất kinh doanh, giao thương hàng 

hóa sẽ diễn ra sôi đôṇg; có nhiều người Viêṭ Nam ở nước ngoài về ăn Tết, 

trong đó có cả các trường hơp̣ nhập cảnh hơp̣ pháp và bất hơp̣ pháp; nhiều hoaṭ 

đôṇg mừng Đảng, mừng Xuân, lê ̃hôị đươc̣ tổ chức; đồng thời đặc điểm thời 

tiết mùa Đông và mùa Xuân rất thuâṇ lợi cho dic̣h COVID-19 phát triển, do đó 

các cấp, các ngành cần hết sức quan tâm thưc̣ hiêṇ tốt các biêṇ pháp phòng 

chống dịch môṭ cách hiêụ quả. 

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THỜI GIAN TỚI 

1. Cấp ủy, chính quyền các cấp cần xác định rõ dic̣h bêṇh COVID-19 còn 

có khả năng kéo dài, phải chủ đôṇg các biêṇ pháp để sống chung với dic̣h. 

Trong thời gian tới để phòng, chống dịch hiệu quả cần tiếp tục thực hiện tốt 

công tác tuyên truyền, triển khai đầy đủ các văn bản chỉ đạo của trung ương, 

của tỉnh về phòng, chống dịch nhằm phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu 

của cán bộ, đảng viên và ý thức, trách nhiệm của mọi người dân trong phòng, 

chống dịch. 

2. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp không được lơ là, chủ quan, 

cần thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch COVID-

19. Thực hiện nghiêm túc phương châm “4 tại chỗ” và chỉ đạo chấp hành tốt 

khuyến cáo 5K của Bộ Y tế (Khẩu trang - Khử khuẩn - Không tập trung đông 

người - Khoảng cách - Khai báo y tế). 

3. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh và UBND các huyện biên 

giới tăng cường phối hợp và thực hiện tốt công tác kiểm soát đường biên giới, 

quản lý chặt chẽ xuất, nhập cảnh, ngăn chặn triệt để tình trạng nhập cảnh, vượt 

biên trái phép, đặc biệt tại các tuyến đường mòn, lối mở. Điều tra, triệt phá các 

đường dây đưa người vượt biên trái phép, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình 

vi phạm. 

Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng công an chính quy cấp xã đẩy mạnh công 

tác tuyên truyền giúp Nhân dân nâng cao nhận thức pháp luật, tinh thần đấu 

tranh phòng ngừa các loại tội phạm, vi phaṃ trong phòng chống dic̣h. Đồng 

thời, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, chủ động phát hiện đấu tranh với 

các hoạt động của tội phạm, củng cố, phát triển Phong trào toàn dân bảo vệ an 

ninh Tổ quốc, gắn các nôị dung hoaṭ đôṇg của Phong trào với công tác phòng, 

chống dic̣h.  

4. UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm toàn diện về công tác 

phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn; tăng cường kiểm tra, thực hiện 

nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch. Đồng thời phát động phong trào quần 

chúng, huy động mặt trận và các đoàn thể tại cơ sở và đề nghị mỗi người dân, 

từng gia đình, tổ dân phố, khu dân cư chủ động phát hiện, thông tin các trường 

hợp nhập cảnh trái phép. Các lực lượng chức năng phải sâu sát, cu ̣ thể, đi từng 

ngõ, gõ cửa từng nhà, rà từng đối tươṇg; xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh 
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trái phép, những trường hơp̣ vi phaṃ các quy điṇh về phòng chống dic̣h. Chỉ đaọ 

phát huy tốt vai trò của Tổ phòng chống COVID-19 ở côṇg đồng dân cư. 

5. Sở Y tế tăng cường kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch tại 

các cơ sở khám chữa bệnh, tại cộng đồng, nhất là các cơ sở cách ly tập trung. 

Chỉ đạo các cơ sở y tế thực hiện nghiêm công tác phân luồng, phân tuyến; tăng 

cường mức độ cảnh báo, kiểm tra, giám sát người bệnh và người nhà bệnh nhân 

đến khám, tư vấn, điều trị. Rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ chống 

dịch, bảo đảm cơ số dư ̣trữ để chủ động đáp ứng nhanh, kịp thời các tình huống 

dịch bệnh.  

Trường hợp phát hiện ca mắc bệnh, phải thần tốc truy vết, áp dụng ngay 

các biện pháp cần thiết, dập dịch kịp thời không để dịch lây lan ra cộng đồng. 

6. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan truyền thông tăng 

cường thông tin tuyên truyền về nguy cơ dịch bệnh, khuyến cáo người dân đề 

cao cảnh giác, thực hiện các biêṇ pháp phòng chống dic̣h, không thông tin sai 

lệch về tình hình dic̣h bệnh; biểu dương các điạ bàn, tổ chức, cá nhân thưc̣ hiêṇ 

tốt công tác phòng chống, hỗ trơ ̣phòng chống dic̣h bệnh. 

7. Các Sở, ban, ngành khác theo chức năng, nhiêṃ vu ̣ làm tốt công tác 

tuyên truyền, chỉ đaọ thực hiện tốt công tác phòng chống dic̣h trong cơ quan, 

đơn vị mình; phối hơp̣ chăṭ chẽ để hướng dâñ, giúp đỡ các cấp, các ngành liên 

quan trong công tác phòng chống dịch bêṇh COVID-19. 

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh 

cùng phối hợp vào cuộc với các cấp chính quyền để tuyên truyền, vận động hội 

viên, đoàn viên thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 tốt hơn trong 

năm 2021; chủ động vận động người thân không nhập cảnh trái phép, khai báo 

với cơ quan chức năng khi phát hiện trường hợp nhập cảnh trái phép, vi phạm 

quy định phòng, chống dịch; tiếp tục tuyên truyền huy động sự vào cuộc của 

toàn xã hội, đóng góp các nguồn lực ủng hộ cho công tác phòng, chống dịch 

COVID-19 trên địa bàn tỉnh; tổ chức thăm hỏi, đôṇg viên cán bô,̣ chiến sy ̃các 

lưc̣ lươṇg làm nhiêṃ vu ̣phòng chống dic̣h ở khu vưc̣ biên giới, nhất là trong dip̣ 

Tết nguyên đán Tân Sửu. 

III. VỀ CÁC KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

1. Về đề nghị hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch COVID-19 cho các cấp 

xã, huyện, tỉnh: yêu cầu các đơn vị thực hiện chi từ nguồn kinh phí dự phòng và 

theo hướng dẫn của Sở Tài chính. Nếu sử dụng hết nguồn kinh phí dự phòng có 

văn bản trình UBND tỉnh xem xét, quyết định. 

2. Về đề xuất hỗ trợ cơ sở vật chất, điṇh hướng xử lý đối với viêc̣ nôp̣ chi 

phí cách ly của người cách ly tại các khu cách ly tập trung: giao Bộ Chỉ huy Quân 

sự tỉnh xem xét, lựa chọn một số phòng ở để sửa chữa làm nơi cách ly đối với 

các đối tượng cần quản lý riêng bảo đảm an toàn và an ninh trật tự. Đối với các 

trường hợp vì hoàn cảnh khó khăn mà không thể chi trả được kinh phí cách ly 

thì các lực lượng chức năng xem xét giải quyết hoăc̣ đề nghi ̣hỗ trợ giải quyết 

theo quy điṇh. 
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3. Về đề xuất sử dụng hết công suất cách ly tư ̣nguyêṇ tại khách sạn, nhà 

khách sau đó mới tiếp tục bố trí khách sạn, nhà khách khác để khắc phuc̣ tình 

trạng khó khăn về bố trí các lực lươṇg tham gia giám sát, tổ chức cách ly: nhất 

trí giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp UBND thành phố Lạng Sơn, UBND huyện Cao 

Lộc, Văn phòng UBND tỉnh xây dựng phương án cách ly theo đề nghị trên. 

Các kiến nghị, đề xuất của các cơ quan, đơn vị khác đã được các thành 

phần dự Hội nghị trả lời trực tiếp, các cơ quan, đơn vi ̣chủ đôṇg tổ chức thưc̣ hiêṇ. 

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

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 số 207/QĐ-UBND; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- 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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