
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN ĐÌNH LẬP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:           /UBND-VP  Đình Lập, ngày       tháng 3 năm 2020 

V/v thực hiện Thông báo số 

122/TB-VPCP ngày 24/3/2020  

của Văn phòng Chính phủ 

 

Kính gửi:      

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 273/UBND-KGVX ngày 26/3/20202 của UBND 

tỉnh Lạng sơn về việc thực hiện Thông báo số 122/TB-VPCP ngày 24/3/2020 

của Văn phòng Chính phủ, UBND huyện chỉ đạo như sau: 

1. Các cấp, các ngành, cả hệ thống chính trị tiếp tục đề cao tinh thần 

trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân, thực hiện quyết liệt, hiệu quả hơn 

nữa các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; kiên trì các nguyên tắc: ngăn 

chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch, điều trị khỏi. Tiếp tục đẩy 

mạnh công tác truyền thông về các biện pháp phòng, chống lây chéo dịch 

bệnh trong cộng đồng, thực hiện giãn cách xã hội. 

UBND các xã, thị trấn, các lực lượng chức năng, nhất là quân sự, biên 

phòng, công an, y tế cần quyết liệt, chặt chẽ hơn trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức 

thực hiện công tác phòng chống dịch, quyết tâm không để dịch bệnh xâm nhập, 

lây lan không kiểm soát được.  

2. Phòng Văn hóa và Thông tin, UBND các xã, thị trấn chỉ đạo thực hiện 

việc tạm thời đóng cửa các cơ sở kinh doanh dịch vụ không cần thiết (như: dịch 

vụ karaoke, sân vận động,…) để hạn chế tối đa việc tụ tập đông người, trừ các cơ 

sở kinh doanh dịch vụ mặt hàng thiết yếu. Hạn chế tối đa việc tập trung đông 

người tại các đám cưới, đám hiếu. 

3. Phòng Nội vụ, UBND các xã, thị trấn chỉ đạo các khu phố, thôn, xóm 

yêu cầu các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, cơ sở thờ tự không tổ chức các nghi lễ và 

hoạt động có tập trung đông người theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ 

tại Thông báo số 122/TB-VPCP, trường hợp không chấp hành thì báo cáo cơ 

quan có thẩm quyền xử lý nghiêm theo quy định. 

4. Trưởng Công an huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chỉ đạo thực 

hiện và hoàn thành việc rà soát tất cả các trường hợp người nước ngoài, người 

Việt Nam ở nước ngoài đã nhập cảnh Việt Nam từ ngày 08/3/2020, yêu cầu cách 

ly tại nhà, nơi lưu trú, thực hiện khai báo y tế, cập nhật tình hình sức khỏe, kịp 

thời phát hiện các trường hợp mắc bệnh, tránh lây lan dịch bệnh trong cộng 

đồng; chỉ đạo cán bộ thôn bản, tổ dân phố, cảnh sát khu vực… tiếp tục rà soát 

các đối tượng có nguy cơ trong cộng đồng, nhất là trong số người đã nhập cảnh 
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trong vòng 14 ngày qua nhằm phát hiện sớm nguồn lây bệnh, người có nguy cơ 

để có giải pháp kịp thời.  

5. Trung tâm Y tế phối hợp với các đơn vị liên quan quản lý danh sách 

các trường hợp người nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài đã nhập 

cảnh vào Việt Nam từ ngày 08/3/2020 để thực hiện các biện pháp theo dõi 

sức khỏe, cách ly phù hợp và tổ chức lấy mẫu xét nghiệm phát hiện sớm các 

trường hợp mắc bệnh để tránh lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. Khẩn trương 

tiến hành các thủ tục mua sắm bổ sung trang thiết bị phương tiện, vật tư, hóa 

chất thiết yếu cho các hoạt động phòng, chống dịch; việc mua sắm phải bảo 

đảm theo giá thị trường, công khai, minh bạch, chống tiêu cực.  

Trung tâm Y tế dự thảo Báo cáo của UBND huyện về việc thực hiện các 

nội dung chỉ đạo tại Khoản 4, 5 nêu trên, gửi UBND huyện trong ngày 

26/3/2020. 

6. Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện, Trung tâm Y tế, UBND 

các xã, thị trấn, các cơ quan liên quan thực hiện tốt công tác cách ly tập trung, 

cách ly tại cơ sở y tế; xử lý nghiêm khắc các trường hợp không khai báo, khai 

báo không đúng, không chấp hành cách ly theo đúng quy định, cần thiết phải 

điều tra truy tố theo quy định của pháp luật. 

7. Kinh tế và Hạ tầng chỉ đạo thực hiện nghiêm các biện pháp ngăn ngừa 

lây lan dịch bệnh trên các phương tiện giao thông công cộng theo khuyến cáo 

của cơ quan y tế.  

8. Trong thời điểm bùng phát dịch, tất cả các cơ quan, đơn vị tập trung 

sức lực, đề cao trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, giải quyết công việc kịp thời, 

không để chậm trễ ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

Yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển 

khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Lãnh đạo HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- VP HĐND&UBND huyện,  

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

  Vi Văn Đông  
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