
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 11 năm 2021 

  

THÔNG BÁO 

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

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch  

COVID-19 tỉnh tại cuộc họp trực tuyến 3 cấp về tăng cường các 

biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh 

 

 Ngày 10/11/2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh tổ 

chức cuộc họp trực tuyến về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch 

COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Tham dự cuộc họp có đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó 

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ 

đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh; đồng chí Phó Trưởng Ban Chỉ đạo và 

các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh; Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thành phố và Ban Chỉ đạo phòng, 

chống dịch COVID-19 các xã, phường, thị trấn. 

Sau khi nghe đồng chí Giám đốc Sở Y tế - Cơ quan thường trực của 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 đại biểu ở các điểm cầu, đồng chí Hồ Tiến 

Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, 

chống dịch COVID-19 tỉnh kết luận như sau: 

1. Đánh giá chung 

Dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh hiện nay đã và đang diễn biến rất phức 

tạp, nguy cơ lây lan ra diện rộng và tốc độ lây lan nhanh, trong 09 ngày (tính từ 

ngày 01 - 09/11/2021) đã có 44 ca mắc (trung bình 05 ca/ngày). Do đó, công tác 

phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh phải được thực hiện quyết liệt, 

kịp thời, đúng hướng và có hiệu quả.  

Nguồn lây chủ yếu từ nhóm đối tượng lái xe đường dài vận chuyển hàng 

hóa xuất nhập khẩu đến tỉnh Lạng Sơn, số công dân từ các vùng dịch ở các tỉnh 

phía Nam hoặc các tỉnh khác trở về địa phương, các trường hợp công dân di 

chuyển từ các khu công nghiệp đang bùng phát dịch tại 2 tỉnh Bắc Ninh, Bắc 

Giang; đã có sự lây nhiễm trong gia đình khi thực hiện cách ly tại nhà; các 

nguồn lây này liên tục được bổ sung. Tỉ lệ tiêm phòng vắc xin COVID-19 được 

bao phủ khá cao, kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh được thực hiện khá 

tốt, đồng thời việc thực hiện nới lỏng các biện pháp kiểm soát để tạo điều kiện 

phát triển kinh tế, dẫn đến một bộ phận người dân, kể cả cán bộ, công chức, viên 

chức còn chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch... Đó là những nguy 

cơ rất lớn gây bùng phát dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. 

Mặc dù dịch lây lan trên diện rộng, nhưng với sự nỗ lực, cố gắng của cấp 

ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể; sự đồng lòng, tích cực tham gia của 
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Nhân dân trên địa bàn tỉnh; sự chủ động, tập trung chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt, 

kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế nên dịch vẫn trong tầm kiểm soát. 

Để bảo vệ tốt thành quả phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh, tiếp tục  

kiểm soát chặt chẽ, ngăn ngừa không để dịch COVID-19 bùng phát lây lan trong 

cộng đồng, ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng, đời sống của Nhân dân. Yêu cầu 

các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố, đề nghị các Ban Đảng Tỉnh 

ủy, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh theo chức năng, nhiệm 

vụ khẩn trương tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau: 

1. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 128/NQ-CP 

ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, 

linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”; Quyết định số 4800/QĐ-BYT 

ngày 12/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành hướng dẫn tạm thời về 

chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của 

Chính phủ. Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, không để bị động, bất ngờ 

trong ứng phó với diễn biến mới của dịch COVID-19. 

2. Yêu cầu Ban Chỉ đạo, người đứng đầu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 

COVID-19 các huyện, thành phố căn cứ tình hình thực tế dịch trên địa bàn để 

quyết định các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 linh hoạt, khoa học, 

hiệu quả; tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm những giải pháp phòng, chống 

dịch như xét nghiệm nhanh, cách ly kịp thời, điều trị hiệu quả... gắn với thực 

hiện tốt việc khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội. Các huyện có cửa khẩu có thể 

tăng cường các biện pháp cao hơn, trong quá trình thực hiện hạn chế thấp nhất 

ảnh hưởng đến người dân và doanh nghiệp. 

3. UBND các huyện, thành phố khẩn trương ban hành kế hoạch triển khai 

thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP, chuẩn bị phương án thành lập Trạm Y tế lưu 

động, sẵn sàng trong trường hợp dịch xảy ra và lây lan trong cộng đồng. Tăng 

cường kiểm soát và quản lý công dân về từ vùng dịch; thực hiện nghiêm túc các 

quy trình quản lý, giám sát theo đúng quy định của Bộ Y tế, của tỉnh; phát huy 

tối đa vai trò của Tổ COVID cộng đồng trong việc thực hiện phương châm “Đi 

từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” để tăng cường kiểm tra, kiểm soát 

chặt chẽ di biến động dân cư, quản lý chặt chẽ công dân khi ra, vào địa bàn, 

người cách ly tại nhà, nơi lưu trú; người làm việc ngoài tỉnh về địa bàn lưu trú, 

người lưu trú ngoài tỉnh về địa bàn làm việc… đặc biệt những trường hợp từ 

vùng nguy cơ cao (màu cam), nguy cơ rất cao (màu đỏ) trở về địa bàn, cần tuyên 

truyền, giải thích và có biện pháp quản lý, cách ly phù hợp, khai báo y tế, xét 

nghiệm định kỳ. Riêng đối với các trường hợp F1 phải bố trí cho cách ly tập 

trung, không để cách ly tại gia đình. 

Yêu cầu UBND các huyện, thành phố (đặc biệt là các huyện: Hữu Lũng, 

Chi Lăng, Cao Lộc, Văn Lãng và Thành phố) chỉ đạo các lực lượng chức năng 

tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm đối với lái xe và người đi 

cùng phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu khi vào tỉnh Lạng Sơn 

không đi thẳng đến khu vực cửa khẩu theo bản cam kết đã ký tại các trạm kiểm 

soát liên ngành khi vào tỉnh, còn đỗ lại trên đường để ăn, uống, rửa xe...; tuyên 

truyền, khuyến cáo và yêu cầu các cơ sở không cung cấp dịch vụ (như: ăn, uống, 
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rửa xe,…) trên địa bàn đối với lái xe và người đi cùng phương tiện vận chuyển 

hàng hóa xuất nhập khẩu để bảo đảm thực hiện nghiêm túc, triệt để công tác 

phòng, chống dịch COVID-19. 

4. Các cơ quan chức năng như: Sở Y tế, Sở Giao thông vận tải, Công an 

tỉnh và UBND các huyện, thành phố tiếp tục tăng cường phối hợp kiểm soát đối 

với lái xe, đặc biệt là lái xe đường dài tại các Chốt kiểm dịch y tế liên ngành (như 

khai báo y tế, xử lý vấn đề phát sinh…); trường hợp tại các Chốt kiểm dịch y tế 

liên ngành có số lượng xe đi qua nhiều phải tăng thêm nhân lực để điều tiết bảo 

đảm giãn cách, không gây ùn tắc. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin tại 

các Chốt kiểm dịch y tế liên ngành bảo đảm liên thông kiểm soát hiệu quả. 

5. Sở Y tế chủ trì, phối hợp UBND các huyện, thành phố khẩn trương rà 

soát, đẩy nhanh tiến độ tiêm vét vắc xin phòng COVID-19 cho các đối tượng 

trên 18 tuổi; tiếp tục triển khai tiêm vắc xin cho các đối tượng từ 12 - 17 tuổi, ưu 

tiên theo thứ tự tiêm cho các lứa tuổi từ cao đến thấp; tư vấn đầy đủ các thông 

tin về vắc xin, quy trình tiêm cho trẻ và thân nhân của trẻ trước khi tiêm bảo 

đảm an toàn, hiệu quả. Liên hệ, đề nghị Bộ Y tế sớm bố trí bổ sung vắc xin tiêm 

phòng dịch cho trẻ em trên địa bàn tỉnh.  

6. Giao Sở Y tế xây dựng phương án huy động các cơ sở y tế ngoài công 

lập tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19, phù hợp với năng lực 

chuyên môn, điều kiện của cơ sở và tình hình thực tiễn tại địa phương; chỉ đạo 

các cơ sở y tế ngoài công lập có trách nhiệm tham gia phòng, chống dịch COVID-

19 cho cộng đồng khi được huy động. Chuẩn bị sẵn sàng phương án hỗ trợ nhân 

lực, trang thiết bị... cho phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn. 

7. Duy trì, đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh; 

tiếp tục tăng cường các giải pháp tháo gỡ những khó khăn cho doanh nghiệp, 

người dân nhằm nâng cao đời sống sinh hoạt; bảo đảm vùng xanh tại cửa khẩu 

để lưu thông hàng hóa xuất nhập khẩu, đồng thời tăng cường hội đàm, trao đổi 

thông tin với Quảng Tây, Trung Quốc để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy 

nhanh tốc độ thông quan hàng hóa.  

8. Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh khẩn trương chủ 

động phối hợp đẩy nhanh tiến độ thực hiện xác thực thông tin người dân trên 

Nền tảng quản lý tiêm chủng vắc xin COVID-19 để đồng bộ thông tin với cơ sở 

dữ liệu quốc gia về dân cư, kết hợp với dữ liệu tiêm chủng. 

9. 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 phát sóng, tin, 

bài để tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thường xuyên, liên tục, 

bằng nhiều hình thức, biện pháp khác nhau (trên các phương tiện thông tin đại 

chúng, mạng xã hội, tuyên truyền lưu động, tuyên truyền trực quan,…) để nâng 

cao nhận thức của người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch 

trong trạng thái “Bình thường mới”, đặt biệt là thực hiện thông điệp 5K của Bộ 

Y tế, không được lơ là, chủ quan; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong 

các lĩnh vực để kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Lưu ý tuyên truyền trong 

những ngày Hội đại đoàn kết, ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), tiếp xúc cử tri… 

https://nld.com.vn/vac-xin-covid-19.html
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không tập trung đông người, tổ chức với hình thức, quy mô phù hợp tình hình 

dịch COVID-19 trên địa bàn. 

10. Cấp ủy, chính quyền các cấp khẩn trương rà soát, bố trí, thành lập các 

cơ sở cách ly tập trung để chủ động bố trí cách ly phù hợp, cố gắng bố trí khu 

cách ly tại huyện theo phương châm “4 tại chỗ”. Nếu vượt quá khả năng, báo 

cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết. 

11. Các kiến nghị, đề xuất 

- Về việc đề nghị cấp bổ sung kinh phí vì nguồn kinh phí dự phòng của 

huyện đã dùng hết: yêu cầu UBND huyện có văn bản gửi Sở Tài chính; giao Sở 

Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp, đề xuất UBND 

tỉnh xem xét, giải quyết theo quy định. 

- Về đề nghị bố trí xe chuyên dụng y tế cho huyện Chi Lăng: UBND tỉnh 

đang chỉ đạo tổ chức đấu thầu mua xe cứu thương mới cho huyện, trước mắt 

giao Sở Y tế xem xét, điều tiết cho Trung tâm Y tế huyện Chi Lăng 01 xe 

chuyên dụng để phục vụ công tác phòng, chống dịch trên địa bàn huyện nếu 

thật sự cần thiết. 

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

Nơi nhận: 
- Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các CQ theo GM số 499/GM-UBND; 

- C, PCVP UBND tỉnh,  

  các phòng CV, TT TH-CB;  

- Lưu: VT, KG-VX (NTB). 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hà 
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