
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 4 năm 2021 

V/v thực hiện kết luận của Thủ 

tướng Chính phủ tại Thông báo số 

81/TB-VPCP ngày 26/4/2021  

 

        Kính gửi:      

- Các sở, ban, ngành; 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Thông báo số 81/TB-VPCP ngày 26/4/2021 của Văn phòng 

Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp 

Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19, UBND tỉnh yêu cầu: 

1. Yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, đề nghị Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội tỉnh và từng người dân tuyệt 

đối không được lơ là, chủ quan, nêu cao ý thức, trách nhiệm vì sức khoẻ cộng 

đồng và cá nhân, tập trung thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch 

đã đề ra như thực hiện nghiêm yêu cầu 5K, đặc biệt là đeo khẩu trang; hạn chế 

tổ chức các sự kiện tập trung đông người; trường hợp cần thiết phải tổ chức thì 

cơ quan, đơn vị chủ trì tổ chức sự kiện chịu trách nhiệm trước pháp luật về thực 

hiện nghiêm các yêu cầu, điều kiện bảo đảm an toàn phòng, chống dịch. Các cơ 

quan, đơn vị, tổ chức thực hiện nghiêm các yêu cầu về an toàn COVID-19; 

thường xuyên tự kiểm tra và cập nhật kết quả thực hiện trên bản đồ phòng, 

chống dịch COVID-19. Các cơ quan chức năng kiên quyết xử lý nghiêm các tổ 

chức, cá nhân vi phạm theo quy định. 

Khuyến cáo cán bộ, công chức, viên chức và người dân hạn chế đi tham 

quan, du lịch đến những nơi có tập trung đông người, những vùng có nguy cơ 

cao lây nhiễm dịch bệnh COVID-19, đặc biệt là dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay, 

nếu đi tham quan, du lịch ngoài tỉnh bắt buộc phải khai báo y tế theo quy định.  

2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các cấp chủ động 

chỉ đạo tăng cường công tác phối hợp, cập nhật tình hình dịch COVID-19 trong 

nước và thế giới, thường xuyên rà soát, hoàn thiện và thực hiện nghiêm các 

giải pháp phòng, chống dịch trong phạm vi quản lý cho phù hợp với tình hình 

dịch bệnh và yêu cầu thực tế; không để bị động trong các kịch bản khi bùng 

phát dịch; bảo đảm chặt chẽ, đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, dễ thực 

hiện, dễ giám sát, dễ kiểm tra và rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân. 

3. Sở Y tế tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện 

pháp phòng, chống dịch tại các cơ sở y tế; phối hợp với các cơ quan, đơn vị 

kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị phòng, chống dịch tại các cơ sở cách ly tập 

trung và cách ly tại khách sạn, nhà khách; rà soát, chuẩn bi ̣đầy đủ trang thiết bi,̣ 

vâṭ tư y tế và cơ sở vâṭ chất khác để sẵn sàng ứng phó với tình huống dic̣h bêṇh 
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phát sinh trên điạ bàn tỉnh; thực hiện tốt Kế hoạch tiêm chủng vắc xin phòng 

COVID-19 trên địa bàn tỉnh, bảo đảm an toàn, khẩn trương và đúng lịch đề ra. 

4. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục tăng cường tuần tra, giám 

sát, kiên quyết kiểm soát, ngăn chặn và xử lý nghiêm theo pháp luật hoạt động 

nhập cảnh trái phép, nhất là tại các đường mòn, lối mở. 

5. Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố tiếp tục tăng cường hoạt 

động rà soát, phát hiện nhanh các trường hợp nhập cảnh trái phép trên địa bàn, 

xử lý nghiêm theo pháp luật các trường hợp nhập cảnh trái phép, đặc biệt là các 

huyện biên giới. 

6. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, UBND các huyện, thành phố thực hiện 

nghiêm công tác tiếp nhận, cách ly người nhập cảnh. Tăng cường quản lý không 

để lây chéo trong khu cách ly, lây ra cộng đồng và ngược lại. 

7. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và 

Truyền hình tỉnh, các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh, UBND các 

huyện, thành phố tiếp tục truyền thông về đề cao cảnh giác với dịch bệnh, thực 

hiện việc tiêm vắc xin phòng COVID-19, tự giác thực hiện các biện pháp phòng, 

chống dịch theo quy định. 

8. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố báo cáo cấp ủy cùng cấp để 

thống nhất chỉ đạo và huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc thực hiện tốt 

nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn; bảo đảm việc tuân thủ các 

quy định về phòng, chống dịch, thực hiện yêu cầu về đeo khẩu trang nơi đông 

người, nhất là tại các lễ hội, các hoạt động hiếu, hỉ; trường hợp để xảy ra lây 

nhiễm dịch trong cộng đồng trên địa bàn thì tùy mức độ sẽ bị xem xét, xử lý 

trách nhiệm theo quy định.  

Chỉ đạo các điểm du lịch, các di tích, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng tăng 

cường các hoạt động phòng, chống dịch, đặc biệt là trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 

01/5 năm nay. 

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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