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

HUYỆN ĐÌNH LÂP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:        /UBND-VP 

V/v thực hiện chỉ thị  số 

03/CT-UBND ngày 

27/3/2020 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về quyết liệt thực 

hiện đợt cao điểm phòng, 

chống dịch Covid-19 

 

Đình Lập, ngày      tháng 3 năm 2020 

 

 

Kính gửi: 

 
 

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

- Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 
Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 27/3/2020 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19; Để thực 

hiện kịp thời, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 không để 

xuất hiện, lây lan trên địa bàn huyện; UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các 

phòng, ban, ngành, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, đề nghị UBMTTQ và các 

đoàn thể huyện thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau: 

1. Cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân tiếp tục 

quán triệt tinh thần “chống dịch như chống giặc”; bảo vệ tốt sức khỏe, tính mạng 

của nhân dân là nhiệm vụ quan trọng; các cấp, các ngành theo chức năng, nhiệm 

vụ được giao chỉ đạo thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh 

COVID-19 theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; tăng cường kỷ luật, kỷ 

cương, tuyệt đối không lơ là, không chủ quan, khẩn trương th ực hiện các biện 

pháp phát hiện sớm nguồn lây, cách ly kịp thời, khoanh vùng nhanh gọn, dập 

dịch triệt để. 

2. Các phòng, ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn chỉ đạo áp 

dụng biện pháp hạn chế tụ tập đông người từ 00 giờ ngày 28/3 đến hết ngày 

15/4/2020, cụ thể như sau:  

a) Dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người trong 

1 phòng; không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, 

bệnh viên; yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người tại 

các địa điểm công cộng.  

b) Dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo, hoạt động có tập trung từ 20 người 

trở lên tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự; dừng tất cả các hoạt động văn 

hóa, thể thao, giải trí tại các địa điểm công cộng.  

c) Tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh, dịch vụ không cần thiết 

như: dịch vụ vui chơi giải trí, nhà hàng, quán ăn, các cơ sở làm đẹp,… trừ dịch 

vụ cung cấp hàng hóa thiết yếu như lương thực, thực phẩm, năng lượng, dược 
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phẩm, các cơ sở khám chữa bệnh,... 

d) Hạn chế việc di chuyển của người dân, tạm dừng hoặc tổ chức lại hoạt 

động giao thông công cộng để hạn chế đi lại, tập trung đông người, trừ các 

phương tiện vận chuyển hàng hóa; 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.  

Các đơn vị chức năng, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tăng cường kiểm 

tra, xem xét xử lý trách nhiệm, kỷ luật nghiêm đối với người đứng đầu các cơ 

quan, đơn vị để xảy ra tụ tập đông người.  

3. Công an huyện, Trung tâm y tế, UBND các xã, thị trấn khẩn trương rà 

soát, yêu cầu thực hiện khai báo y tế, cập nhật tình hình sức khỏe, sàng lọc đối 

với các trường hợp đã nhập cảnh Việt Nam từ ngày 08/3/2020 không thuộc diện 

cách ly tập trung để áp dụng các biện pháp cách ly, giám sát phù hợp; chỉ đạo 

lực lượng tại cơ sở (công chức cấp xã, cảnh sát khu vực, công an xã, thanh niên 

xung kích,…) tăng cường việc giám sát các trường hợp cách ly tại gia đình, hạn 

chế tối đa việc giao tiếp của các đối tượng bị đề nghị cách ly y tế; thực hiện 

cưỡng chế cách ly y tế đối với các trường hợp chống đối cách ly theo quy định. 

4. Đồn Biên phòng Chi Lăng, Bắc Xa chủ trì, phối hợp các cơ quan liên 

quan thực hiện nghiêm công tác quản lý biên giới, cửa khẩu; ngăn chặn triệt để 

người dân xuất, nhập cảnh trái phép trên toàn tuyến biên giới; chú trọng bảo 

đảm an toàn cho các lực lượng quản lý nhập cảnh, làm việc tại các cửa khẩu. 

5. Trung tâm y tế có phương án chăm sóc, bảo vệ tốt hơn, bảo đảm an 

toàn cho lực lượng bác sỹ, cán bộ y tế, nhất là tại các cơ sở trực tiếp khám sàng 

lọc, tiếp xúc bệnh nhân nghi nhiễm COVID-19; chuẩn bị đầy đủ nhân lực, trang 

thiết bị, thuốc men, vật tư y tế và các phương án phòng, chống dịch, sẵn sàng 

ứng phó khi dịch bệnh xuất hiện, lây lan. Khẩn trương hoàn thiêṇ phương án và 

tổ chức diễn tập cách ly một khu dân cư trong trường hợp có ca bệnh dương tính 

với COVID-19 xuất hiện trên địa bàn. Tăng cường đầu tư mở rộng việc xét 

nghiệm.  

6. Công an huyện, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm y tế, UBND 

các xã, thị trấn tiếp tục xử lý nghiêm, kể cả xử lý theo pháp luật hình sự các 

trường hợp đưa tin không đúng sự thật, không khai báo y tế, khai báo y tế không 

trung thực; trốn tránh, chống đối, không chấp hành biện pháp cách ly y tế; găm 

hàng, tăng giá, gây bất ổn thị trường.  

7. Đội Quản lý Thị trường số 3(chi nhánh huyện Đình Lập) chủ trì, phối 

hợp với UBND các xã, thị trấn, các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm 

soát thị trường, ngăn chặn đầu cơ, tích trữ, găm hàng, nhất là các mặt hàng trang 

thiết bị, vật tư y tế.  

8. Phòng Văn hóa và Thông, Trung tâm  Văn hóa, Thể thao và Truyền 

thông phối hợp với Trung tâm y tế chỉ đạo, đôn đốc, cung cấp thông tin cho các 

cơ quan báo chí, tuyên truyền để đẩy mạnh công tác truyền thông đầy đủ, kịp 

thời, công khai, minh bạch về diễn biến dịch bệnh; chú trọng thông tin về việc 
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không được tập trung đông người, khuyến khích và hướng dẫn khai báo y tế tự 

nguyện; các kết quả tích cực, các mô hình tốt, sự chung tay của cộng đồng trong 

phòng, chống dịch bệnh; thông tin nhiều hơn nữa về cách phòng tránh dịch 

bệnh, cảnh giác với dịch bệnh, tránh đưa thông tin gây bi quan, sợ hãi hoặc kỳ 

thị đối với người mắc, người nghi mắc bệnh. Đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều 

hình thức như: cổ động trực quan, tuyên truyền lưu động,… 

9. Các cấp, các ngành tích cực đổi mới, cải tiến cách thức làm việc nhằm 

thích ứng với công tác phòng chống dịch bệnh, từ trực tiếp sang trực tuyến, triệt 

để ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành, cung cấp 

dịch vụ công, khuyến khích các hình thức giao dịch điện tử, thực hiện thủ tục 

hành chính trên môi trường mạng. 

10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các tổ chức chính 

trị - xã hội huyện phối hợp với các cấp chính quyền đẩy mạnh tuyên truyền, vận 

động người dân tự giác tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh, nêu cao 

ý thức công dân, trách nhiệm với cộng đồng, tiếp tục đoàn kết, quyết tâm ngăn 

chặn dịch COVID-19; tiếp tục vận động các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân 

ủng hộ nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch.  

Đoàn TNCSHCM huyện chỉ đạo đoàn viên, thanh niên tiếp tục phát huy 

vai trò xung kích, tình nguyêṇ, tích cực hỗ trợ chính quyền các cấp và nhân dân 

trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. 

11. Cùng với việc quyết liệt phòng, chống dịch, các cấp, các ngành cần 

tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp cụ thể , hữu hiệu để kịp thời tháo gỡ 

khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội. 

 UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vi ̣, tổ chức, cá 

nhân trên điạ bàn huyện triển khai thực hiện nghiêm túc nôị dung Chỉ thi ̣ này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Huyện ủy; 

- Lãnh đạo HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Các phòng, ban, ngành; 

- Lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện; 

- UBMTTQ huyện, đoàn thể huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Trung tâm Văn hóa-TT, TT (đưa tin); 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

  Vi Văn Đông 
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