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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 buổi kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 

trên địa bàn huyện Hữu Lũng và huyện Chi Lăng  

   

Ngày 14/11/2021, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh - Phó 

Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh đã  

kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Hữu Lũng 

và huyện Chi Lăng. Tham dự cuộc kiểm tra có đồng chí Chủ tịch Ủy ban 

MTTQVN tỉnh, đại diện Lãnh đạo các Sở, ngành: Y tế, Lao động - Thương binh 

và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Văn 

phòng UBND tỉnh; Lãnh đạo huyện Hữu Lũng, huyện Chi Lăng có đồng chí 

Trưởng Ban Chỉ đạo và một số thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 

COVID-19 huyện.  

Sau khi kiểm tra thực tế các Chốt kiểm dịch y tế liên ngành (gọi tắt là 

Chốt) tại huyện Hữu Lũng, huyện Chi Lăng, Trung tâm Y tế huyện Hữu Lũng, 

Trường Quân sự; nghe Lãnh đạo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 và 

Trưởng các đơn vị liên quan của huyện Hữu Lũng, huyện Chi Lăng báo cáo tình 

hình phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện, ý kiến của các thành 

phần dự buổi làm việc, đồng chí 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 

Thời gian qua, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trong nước 

và trên địa bàn tỉnh, nguy cơ lây lan ra diện rộng và tốc độ lây lan nhanh, đặc 

biệt tại huyện Hữu Lũng và huyện Chi Lăng có số ca mắc mới tăng nhanh. Ban 

Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện đã chủ động, tích cực chỉ đạo 

quyết liệt, thường xuyên và có hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-

19 trên địa bàn; các cơ quan liên quan đã phối hợp đồng bộ, hiệu quả trong quá 

trình thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, nhất là thực hiện truy vết, 

khoanh vùng, dập dịch. Tính từ ngày 01/11 - 13/11/2021, huyện Hữu Lũng 20 ca 

F0 và huyện Chi Lăng 32 ca F0, trong đó có 29 ca liên quan đến lái xe đường 

dài. Các cấp, các ngành đã có nhiều cố gắng thực hiện quyết liệt, hiệu quả các 

biện pháp phòng, chống dịch, đến nay tình hình dịch vẫn trong tầm kiểm soát; 

bảo đảm thực hiện tốt mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế 

- xã hội, đặc biệt là duy trì thông quan hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn 

tỉnh, không để đứt gãy chuỗi cung ứng, chuỗi tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa.  

UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 

COVID-19 của 02 huyện, đặc  biệt sự tham gia có trách nhiệm, hiệu quả của các 
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lực lượng như y tế, công an, quân sự và các lực lượng khác tại các Chốt trong 

công tác phòng, chống dịch. 

2. Nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới 

Để kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh, hạn chế đến mức thấp nhất dịch 

COVID-19 bùng phát, lây lan trong cộng đồng, yêu cầu Ban Chỉ đạo phòng, 

chống dịch COVID-19 02 huyện Hữu Lũng, Chi Lăng và các lực lượng chức 

năng liên quan tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau: 

(1) Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các quy định của Chính phủ, 

của các bộ, ngành liên quan về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả 

dịch COVID-19. 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 lực lượng chức năng tại các Chốt phải duy trì và thực hiện 

nghiêm quy định, tránh hình thức, không hiệu quả; phải kiểm soát chặt chẽ từng 

xe ô tô, không để trên xe còn người không được kiểm tra và khai báo y tế. Hiện 

nay phương tiện, người ở Chốt chờ kiểm tra, khai báo y tế đông, nên cần huy 

động thêm lực lượng, các huyện thực hiện đúng phương châm “Bốn tại chỗ”, 

nếu thiếu báo cáo UBND tỉnh điều động thêm nhân lực để làm chặt chẽ hơn, 

nhanh hơn; bổ sung bàn khai báo, máy vi tính để cập nhật dữ liệu; bảo đảm lưu 

thông người, phương tiên vận chuyển hàng hóa, không để ách tắc, ảnh hưởng đến 

xuất nhập khẩu, sản xuất kinh doanh và đi lại của Nhân dân. 

Lực lượng chức năng tại các Chốt của huyện Hữu Lũng và huyện Chi Lăng 

phải phối hợp chặt chẽ, kiểm soát chặt người trên xe ô tô không để các xe đi qua 

Chốt mà không dừng để kiểm tra, khai báo y tế theo quy định. 

(3) Tất cả các trường hợp F1 phải bố trí cho cách ly tập trung, không để 

cách ly tại gia đình. Thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch trong 

khu cách ly tập trung tránh tình trạng lây nhiễm chéo. Quan tâm chăm sóc đối 

tượng trẻ em phải thực hiện các biện pháp theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền 

để phòng, chống dịch; chú ý thực hiện đúng, đầy đủ chế độ đối với trẻ em là F0, 

F1 tại cơ sở điều trị và khu cách ly tập trung. 

(4) UBND huyện Hữu Lũng và huyện Chi Lăng chỉ đạo khẩn trương rà 

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

18 tuổi trở lên, tránh bỏ sót đối tượng trên địa bàn không được tiêm; 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. 

(5) Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch (như: vận 

động, nhắc nhở người dân thực hiện 5K theo hướng dẫn của Bộ Y tế), đặc biệt là 

tại các hộ gia đình, các khu cách ly tập trung. 

(6) Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của huyện cần thường 

xuyên kiểm tra, động viên các lực lượng chức năng tham gia trực tiếp tại các 

Chốt, khu cách ly tập trung; củng cố cơ sở vật chất, điều kiện làm việc, xem xét 

hỗ trợ thêm kinh phí cho các lực lượng chức năng tham gia trực tiếp tại các 

Chốt; vận động các tập thể, cá nhân, nhà hảo tâm hỗ trợ những nhu yếu phẩm 
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cần thiết cho các lực lượng tại các Chốt kiểm dịch liên ngành, các trường hợp 

cách ly tập trung; phân phối, điều tiết nhu yếu phẩm phù hợp, chặt chẽ, công 

bằng giữa các lực lượng, các khu vực.  

3. Về các kiến nghị, đề xuất 

(1) Về đề nghị có cơ chế chính sách hỗ trợ cho lực lượng chức năng tham 

gia trực tiếp tại các Chốt: giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Ủy ban 

MTTQVN tỉnh, Sở Y tế, các cơ quan liên quan khẩn trương đề xuất UBND tỉnh 

xem xét, hỗ trợ bổ sung kinh phí từ nguồn huy động xã hội hóa đối với lực 

lượng làm việc tại các Chốt, tính theo ngày thực tế và hỗ trợ theo từng giai đoạn, 

chia ra thành các mức phù hợp với tính chất, mức độ phức tạp của từng nơi.  

(2) Về bổ sung máy tính tại các Chốt: giao Sở Thông tin và Truyền thông 

chủ trì, phối hợp với Ủy ban MTTQVN tỉnh, UBND các huyện Hữu Lũng, Chi 

Lăng xác định cụ thể nhu cầu và trang bị bổ sung ngay máy tính xách tay tại các 

Chốt kiểm dịch y tế liên ngành có lượng người, phương tiên đi qua đông, không 

để ách tắc giao thông tại các Chốt. 

(3) Về đề nghị tích hơn các phần mềm đang sử dụng tại các Chốt: giao Sở 

Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên 

cứu, giải quyết kiến nghị này của các Chốt. 

(4) Về đề nghị hỗ trợ cho trẻ em đang cách ly tập trung: giao Sở Lao động 

- Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với UBND các huyện hướng dẫn thực 

hiện theo các quy định của trung ương. 

(5) Về đề nghị sửa chữa lán trực tại Chốt ở xã Mai Sao, huyện Chi Lăng: 

giao UBND huyện Chi Lăng thực hiện. 

(6) Về tổ chức cách ly F1 tại Tiểu đoàn Huấn luyện cơ động D19 Bộ đội 

Biên phòng tỉnh Lạng Sơn: UBND huyện Chi Lăng khẩn trương đề xuất UBND 

tỉnh có văn bản đề nghị Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng xem xét, tạo điều kiện 

cho tỉnh Lạng Sơn được sử dụng Tiểu đoàn Huấn luyện cơ động D19 Bộ đội 

Biên phòng tỉnh Lạng Sơn để cách ly công dân là đối tượng F1. 

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 Sở, ngành: YT, LĐTBXH, GDĐT, 

  CA tỉnh, BCH QS tỉnh; 

- Huyện ủy, UBND huyện: HL, CLg; 

- C, PVP UBND tỉnh, các Phòng: 

  KG-VX, KT, TH-NC, TH-CB; 

- Lưu: VT, KG-VX (NTB). 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hà 
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