
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 02 năm 2021 

V/v tăng cường các biện pháp 

phòng, chống dịch COVID-19 

 

Kính gửi:      

- Các Sở, ngành: Y tế, Thông tin và Truyền thông,  

  Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Đài Phát thanh và  

  Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 

Tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp và tốc độ lây lan nhanh 

trên thế giới. Dịch COVID-19 trong nước cũng đang lây lan nhanh ra nhiều địa 

phương, tính từ ngày 27/01/2021 đến sáng ngày 08/02/2021 dịch đã lây lan ra 12 

tỉnh, thành phố, với 422 người mắc. Hiện nay có lượng lớn người lao động, học 

sinh, sinh viên,… từ các địa phương khác trở về tỉnh Lạng Sơn dịp Tết Nguyên 

đán và du khách đến tỉnh Lạng Sơn trong dịp lễ hội đầu Xuân, do đó có nguy cơ 

lớn xuất hiện dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. Để tăng cường các biện pháp phòng, 

chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, UBND tỉnh yêu cầu: 

1. Sở Y tế, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, UBND các huyện, thành phố, các cơ 

quan liên quan chỉ đạo tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, 

không được lơ là, chủ quan, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán và lễ hội đầu Xuân 

Tân Sửu 2021. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thực hiện nghiêm việc đeo 

khẩu trang nhất là tại nơi công cộng và tập trung đông người; chỉ đạo chính 

quyền cấp xã và thôn, khối phố tăng cường quản lý số học sinh, sinh viên, người 

lao động,… trở về địa phương, đặc biệt từ các tỉnh, thành phố có dịch lây lan 

trong cộng đồng; có phương án sẵn sàng truy vết, sàng lọc, xét nghiệm sàng lọc 

SARS-CoV-2 ngay các trường hợp trở về từ vùng dịch của các tỉnh, thành phố, 

các trường hợp có biểu hiện ho, sốt, khó thở…, khẩn trương áp dụng các biện 

pháp cách ly phù hợp, đúng hướng dẫn của cơ quan y tế. Tăng cường kiểm tra, 

giám sát, chỉ đạo thực hiện nghiêm công tác cách ly theo quy định, nhất là 

những trường hợp cách ly tại gia đình.  

2. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo 

Lạng Sơn, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo tăng thời lượng tuyên truyền, đa 

dạng hình thức thông tin tuyên truyền về các biện pháp phòng chống dịch 

COVID-19 trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

 UBND các huyện, thành phố tăng cường chỉ đạo việc tuyên truyền bằng 

xe lưu động và qua hệ thống loa truyền thanh ở huyện, truyền thanh cơ sở để 
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người dân chủ động phòng ngừa và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, 

chống dịch (như: không tập trung đông người, yêu cầu thực hiện 5K của Bộ Y 

tế…); khuyến cáo người dân đề cao cảnh giác; khuyến khích thực hiện khai báo 

y tế tự nguyện, cài đặt các ứng dụng truy vết, nhất là Bluezone và thông báo 

ngay cho chính quyền nơi gần nhất các trường hợp nhập cảnh trái phép, nghi 

mắc bệnh dịch hoặc đi về từ vùng có dịch… 

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

dung chỉ đạo trên./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy; 

- Lãnh đạo HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Ban Đảng Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy; 

- Thành viên BCĐ phòng chống dịch  

  Covid-19 tỉnh; 

- 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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