
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 thực hiện các ý kiến chỉ 

đạo của Thủ tướng Chính phủ  

 

Kính gửi:      

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

  Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, 

  Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Cục Quản lý thị trường, 

  Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Thông báo số 26/TB-VPCP ngày 08/02/2021 của Văn phòng 

Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp 

Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19; Công văn số 

931/VPCP-KGVX ngày 05/02/2021 của Văn phòng Chính phủ về ý kiến chỉ đạo 

của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về việc áp dụng biện pháp hạn chế 

đi lại, cách ly tại một số địa phương; Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo như sau: 

1. Sở Y tế tiếp tục tập trung chỉ đạo rà soát, truy vết, xét nghiệm trên diện 

rộng đối với những trường hợp có nguy cơ cao. Hướng dẫn các cơ sở y tế áp 

dụng biện pháp cách ly tập trung, cách ly tại nhà đối với người đến từ vùng có 

dịch COVID-19 theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. 

Kiểm tra, chỉ đạo và xác định cụ thể vùng có thể có dịch theo nguyên tắc 

“Khoanh gọn nhất có thể” phục vụ mục tiêu kép để các địa bàn áp dụng biện 

pháp phù hợp cho Nhân dân đón Tết Nguyên đán, không gây cản trở không cần 

thiết.  

Tiếp tục rà soát và chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất, vật tư, trang thiết bị, 

kể cả bệnh viện dã chiến để bảo đảm cho việc thu dung, điều trị các trường hợp 

mắc bệnh theo các kịch bản có thể xảy ra; triển khai áp dụng các quy trình, phân 

luồng, phân tuyến tránh lây lan trong các cơ sở y tế, thực hiện điều trị hiệu quả 

và tăng cường phối hợp, trao đổi chuyên môn kỹ thuật giữa các tuyến trong việc 

điều trị bệnh nhân COVID-19. 

2. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự 

tỉnh, Cục Quản lý thị trường, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các lực lượng 

chức năng tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, không để xảy ra 

các tình huống xấu do diễn biến của dịch bệnh. 

3. Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình 

tỉnh, Báo Lạng Sơn, UBND các huyện, thành phố tiếp tục cập nhật và thông tin 

tuyên truyền thường xuyên về tình hình dịch bệnh để Nhân dân đề cao cảnh giác 

và áp dụng mạnh mẽ các biện pháp phòng, chống dịch. 
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4. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố, các cơ quan 

liên quan tham mưu UBND tỉnh quyết định áp dụng các biện pháp phòng, chống 

dịch phù hợp với mức nguy cơ của từng khu vực trên địa bàn (nếu dịch xảy ra), 

bảo đảm khoanh vùng, cách ly, phong tỏa ở phạm vi gọn nhất, hạn chế tối đa các 

tác động bất lợi đến đời sống, sinh hoạt của Nhân dân và sản xuất kinh doanh, 

nhất là hoạt động vận chuyển hành khách, hàng hóa, nguyên vật liệu sản xuất 

trong dịp tết Nguyên đán; có biện pháp cụ thể tạo thuận lợi cho Nhân dân tiêu 

thụ hàng hóa, nông sản, nhất là tại vùng có dịch, vùng bị phong tỏa. 

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

a) Chỉ đạo đẩy mạnh yêu cầu thực hiện 5K của Bộ Y tế, trước hết là đeo 

khẩu trang, không tập trung đông người, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm 

quy định về phòng, chống dịch. 

b) Vận động hạn chế đến mức tối đa việc tập trung nhiều người tại lễ tang, 

lễ hội, nghi lễ tôn giáo, tiệc mừng cuối năm, đám cưới; dừng bắn pháo hoa, 

dừng tổ chức chương trình văn nghệ đón giao thừa Tết Nguyên đán Tân 

Sửu 2021. 

c) Vận động hạn chế tối đa việc đi lại trong dịp tết Nguyên đán; vận động 

các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, công nhân viên tổ chức làm việc 

trong dịp Tết, sinh hoạt tại chỗ… 

d) Rà soát, chuẩn bị mọi nguồn lực cần thiết (nhân lực, vật tư, sinh phẩm 

hóa chất, phương tiện,…), sẵn sàng đáp ứng các tình huống dịch bệnh, kể cả tình 

huống xấu nhất có thể xảy ra; quan tâm giải quyết chế độ, chính sách, có biện 

pháp thiết thực động viên kịp thời các lực lượng trực tiếp phòng, chống dịch 

trong dịp Tết Nguyên đán. 

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; 

- Văn phòng Tỉnh ủy, các Ban Đảng TU; 

- 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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