
 

 

 

 

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

TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:         /CĐ-UBND  Lạng Sơn, ngày     tháng 8 năm 2020 

 

                         CÔNG ĐIỆN 

                           Về việc triển khai các biện pháp cấp bách  

phòng, chống dịch COVID-19 

 

          CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN điện: 

 

- Các sở, ban, ngành, Uỷ ban MTTQVN và đoàn thể tỉnh;  

   - Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

  

 Sáng ngày 04 tháng 8 năm 2020, Sở Y tế thông báo có 01 trường hợp 

thường trú tại khu 7, thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn có đi 

du lịch tại Đà Nẵng từ ngày 21/7/2020 đến ngày 25/7/2020 trở về địa phương 

có các biểu hiện nghi nhiễm COVID-19, qua 02 lần test (gồm ca bệnh và 03 

trường hợp trong gia định là chồng và con) cho kết quả dương tính, Sở Y tế đã 

gửi mẫu đi xét nghiệm tại Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương. Đến 18 giờ 00 

ngày 05/8/2020, UBND tỉnh đã nhận được công bố của Bộ Y tế về 04 ca bệnh 

dương tính với SARS-CoV-2 (bao gồm trường hợp ca bệnh và 03 trường hợp 

trong gia đình cùng đi du lịch tại Đà Nẵng) tại khu 7, thị trấn Đình Lập, huyện 

Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn. Ngay trong ngày 04/8/2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã 

chỉ đạo trực tiếp ngành y tế, lãnh đạo huyện Đình Lập, Công an tỉnh, Bộ Chỉ 

huy Quân sự tỉnh tiến hành triển khai ngay các biện pháp phòng, chống dịch 

theo kịch bản và phương án đã ban hành; tổ chức họp khẩn với các thành viên 

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh để triển khai các biện pháp 

phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh; ban hành các Quyết định thiết lập cách ly 

y tế tại khu phố liên quan đến ca bệnh nhiễm COVID-19, thành lập các Chốt 

kiểm dịch y tế trên địa bàn huyện Đình Lập.  

 Để triển khai các biện pháp cấp bách trong công tác phòng, chống dịch 

COVID-19 trên địa bàn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu: 

 1. Các sở, ban, ngành, Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể tỉnh, UBND các 

huyện, thành phố huy động cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở thực hiện 

quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo Cấp độ 2 

(khi xuất hiện ca bệnh đầu tiên xâm nhập vào địa bàn tỉnh và lây nhiễm thứ phát 

trong cộng đồng) theo Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 15/4/2020 của UBND 

tỉnh về điều chỉnh đáp ứng với từng cấp độ dịch COVID-19.  

2. Đối với UBND huyện Đình Lập 

- Thiết lập cách ly y tế tại khu 7, thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập theo 

Quyết định số 1473/QĐ-UBND ngày 04/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về 
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việc thiết lập cách ly y tế tại khu phố liên quan đến ca bệnh nhiễm COVID-19 

trên địa bàn huyện Đình Lập; xây dựng phương án cụ thể phong tỏa và tiến hành 

cách ly y tế đối với các địa bàn có liên quan đến ca bệnh bảo đảm an toàn, đúng 

quy định; tổ chức lực lượng chốt chặn tại các lối vào huyện Đình Lập, kiểm soát 

24/24 giờ tất cả các ngày kể cả ngày nghỉ, ngày lễ để phòng, chống dịch theo 

quy định. Bố trí các tổ tự quản tại khu phố cách ly, cử các tổ y tế thường trực 

thực hiện nhiệm vụ kiểm tra thân nhiệt, theo dõi sức khỏe, phun khử khuẩn tại 

khu phố. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Đình Lập thành lập 

tổ công tác phòng, chống dịch thường trực tại khu phố cách ly 24/24 giờ tất cả 

các ngày. Đồng thời quyết liệt chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid – 19 

trên địa bàn toàn huyện. 

- Đảm bảo việc cung ứng nhu yếu phẩm cho các hộ gia đình trong khu 

phố cách ly. Xây dựng ngay phương án cách ly tập trung đối với các trường hợp 

liên quan đến các ca bệnh. Tiếp tục tăng tốc truy vết các trường hợp có liên quan 

đến ca bệnh để có biện pháp giám sát y tế, cách ly phù hợp. 

3. Sở Y tế 

- Chủ động phối hợp với UBND huyện Đình Lập tiếp tục khẩn trương rà 

soát các trường hợp tiếp xúc với tiếp xúc gần (tiếp xúc vòng 2). Tổ chức lấy máu 

xét nghiệm toàn bộ người tiếp xúc vòng 1 và các trường hợp tiếp xúc vòng 2; 

mở rộng rà soát các trường hợp tiếp xúc vòng 3, đặc biệt đối với cán bộ y tế của 

Trung tâm y tế huyện, Trạm Y tế và các điểm có liên quan đến các ca bệnh để 

cách ly tập trung, khoanh vùng theo dõi sức khỏe phù hợp. 

- Tăng cường các Đội phản ứng nhanh hỗ trợ huyện Đình Lập trong công 

tác điều trị, điều tra dịch tễ, giám sát để khoanh vùng và xử lý triệt để các ổ dịch. 

Tổ chức các đoàn kiểm tra chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong công 

tác giám sát, sẵn sàng thu dung, điều trị, xử lý ổ dịch.  

- Phối hợp với Sở Tài chính, UBND huyện Đình Lập đảm bảo các vật tư, 

hóa chất, phương tiện cho công tác phòng, chống dịch. Chuẩn bị phương án sẵn 

sàng huy động nhân lực bác sỹ, điều dưỡng, nhân viên y tế đáp ứng yêu cầu 

phòng, chống dịch. Tăng cường năng lực xét nghiệm, thực hiện xét nghiệm ngay 

đối với người có biểu hiện ho, sốt.  

- Chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện Đình Lập: tạm dừng hoạt động khám, 

chữa bệnh tại bệnh viện,  rà soát các bệnh nhân đang điều trị, cho ra viện những 

trường hợp bệnh nhẹ, chuyển các trường hợp bệnh nhân cần tiếp tục điều trị 

sang Trung tâm Y tế huyện Lộc Bình, chỉ tiếp nhận và điều trị đối với những 

trường hợp liên quan đến các ca bệnh. Đồng thời tiến hành sàng lọc toàn bộ cán 

bộ, nhân viên, người nhà và những người tiếp xúc trực tiếp với các ca bệnh để 

tiến hành cách ly, xét nghiệm. Dừng các hoạt động khám chữa bệnh tại Trạm Y 

tế thị trấn. Cách ly tập trung toàn bộ những người tiếp xúc gần với các ca bệnh 

(F1) tại Trung tâm y tế huyện Đình Lập; thực hiện phun khử khuẩn tẩy uế môi 

trường toàn bộ Trung tâm Y tế huyện Đình Lập và các điểm liên quan trực tiếp 

đến các ca bệnh. 
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- Tiếp tục liên hệ chặt chẽ với Bộ Y tế, Cục Y tế dự phòng, Ban Chỉ đạo 

Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 để cập nhật tình hình dịch bệnh, cập 

nhật các chỉ đạo triển khai, biện pháp phòng, chống dịch bệnh, chủ động xây 

dựng phương án phòng, chống dịch, điều trị phù hợp. Thường xuyên báo cáo 

tình hình thực hiện các hoạt động phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh với 

Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh. 

 4. Công an tỉnh 

 - Tiếp tục chỉ đạo các lực lượng tăng cường phối hợp với Sở Y tế, UBND 

huyện Đình Lập thực hiện kiểm soát, truy vết các đối tượng liên quan đến ca 

bệnh; quản lý, giám sát chặt chẽ người đi từ vùng dịch trở về; phối hợp với các 

cơ quan chức năng xử lý nghiệm những trường hợp chống đối việc cách ly, đưa 

tin sai lệch gây hoang mang cho cộng đồng, không khai báo y tế, khai báo không 

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

 - Có kế hoạch bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong quá 

trình thực hiện phương án cách ly phòng, chống dịch COVID-19 tại huyện 

Đình Lập. 

5. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh 

 - Tiếp tục duy trì 100% các chốt kiểm soát hiện có và thành lập tăng 

cường các chốt ở điểm có nguy cơ cao trên tuyến biên giới để ngăn chặn, kịp 

thời phát hiện các trường hợp nghi ngờ nhiễm COVID-19, các trường hợp xuất 

nhập cảnh trái phép, tổ chức cách ly theo quy định.  

 - Phối hợp với các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương tăng 

cường công tác tuần tra, kiểm soát biên giới, kiên quyết ngăn chặn và đưa số 

công dân từ Trung Quốc trở về vào cách ly theo quy định. Nắm bắt tình hình 

ngoại biên, kịp thời phát hiện những chủ trương phòng, chống dịch của Trung 

Quốc có tác động, ảnh hưởng đến công tác quản lý, bảo vệ biên giới của Việt 

Nam và hoạt động thu gom đẩy người về Việt Nam để kịp thời phát hiện có biện 

pháp phòng ngừa, ngăn chặn. 

 6. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

Chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đình Lập đảm bảo các điều kiện tổ 

chức tại khu cách ly xảy ra dịch như: bố trí nhà bạt, cử lực lượng tham gia thực 

hiện phương án cách ly phòng, chống dịch COVID-19 tại khu phố cách ly; hỗ 

trợ chuyên môn trong thực hiện phương án; tổ chức thực hiện tốt công tác cách 

ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung; tăng cường xe ô tô phục vụ vận chuyển người 

cách ly đến khu cách ly tập trung.  

7. Sở Công Thương 

- Phối  hợp với Sở Tài chính, UBND huyện Đình Lập và các cơ quan liên 

quan đảm bảo cung cấp lương thực, thực phẩm, các nhu yếu phẩm cần thiết đảm 

bảo các điều kiện nhu cầu sinh hoạt hàng ngày ổn định đời sống, đảm bảo sức 

khỏe cho người dân trong khu vực cách ly; xây dựng phương án, đề xuất cơ chế 

hỗ trợ công tác dự trữ hàng hóa và vận chuyển hàng hóa phục vụ người dân khu 
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vực cách ly và khi nguồn cung hàng hóa thiết yếu quá khan hiếm, không đáp 

ứng được nhu cầu phục vụ Nhân dân.  

- Tăng cường công tác quản lý không để thiếu hàng, sốt giá. Chủ trì tổ 

chức các điểm bán hàng mới (các điểm bán hàng tạm thời, lưu động, dã chiến...) 

và các điểm bán hàng bình ổn giá bảo đảm cung ứng thường xuyên, liên tục nhu 

yếu phẩm thiết yếu cho người dân để giảm mật độ người dân tập trung đến mua 

sắm tại các cơ sở kinh doanh trong cùng một thời điểm. 

 8. Sở Tài chính 

 Phối hợp với Sở Y tế và các sở, ngành liên quan khẩn trương tham mưu 

UBND tỉnh bố trí nguồn kinh phí đảm bảo cho các hoạt động phòng chống dịch 

tại huyện Đình Lập và trên địa bàn toàn tỉnh.  

9. Sở Thông tin và Truyền thông 

Định hướng, phối hợp với các cơ quan truyền thông tiếp tục thông tin 

kịp thời đầy đủ, công khai minh bạch về diễn biến dịch, tập trung thông tin về 

việc không tập trung đông người, hướng dẫn khai báo y tế tự nguyện, phát 

hiện sớm và thông báo cho chính quyền huyện, thành phố các trường hợp nghi 

mắc bệnh để có biện pháp kịp thời. Tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt ứng dụng 

Bluezone.  

10. Sở Giao thông vận tải 

Chủ trì chỉ đạo việc phòng, chống dịch bệnh trên các phương tiện giao 

thông vận tải, nhất là tại các bến xe, điểm đón trả khách; phối hợp làm tốt 

công tác kiểm soát dịch tễ đối với các hành khách vào địa bàn tỉnh. Xây dựng, 

triển khai phương án chi tiết phân luồng, tuyến hoạt động của các phương tiện 

đi qua vùng cách ly (khối 7, thị trấn Đình lập, huyện Đình Lập). 

11. Sở Giáo dục và Đào tạo 

Tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức bảo đảm an toàn, thành công 

trong Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020. 

12. Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 

Triển khai mạnh mẽ các hoạt động truyền thông, tăng cường thời lượng 

phát sóng, đưa tin bài về tình hình diễn biến dịch, các biện pháp phòng chống 

dịch COVID-19, hoạt động của các cấp, các ngành trong phòng chống dịch 

trên địa bàn tỉnh. Chủ động phối hợp với ngành Y tế thường xuyên cập nhật 

thông tin tình hình dịch, cung cấp thông tin kịp thời, chính xác đến Nhân dân, 

không để người dân hoang mang; tuyên truyền để người dân chủ động trong 

công tác phòng ngừa và phòng, chống dịch bệnh. 

13. Đề nghị Ủy ban MTTQVN tỉnh và các tổ chức đoàn thể tỉnh 

- Tổ chức tuyên truyền toàn thể Nhân dân đoàn kết một lòng, thống nhất ý 

chí và hành động, thực hiện quyết liệt, hiệu quả những chủ trương của Đảng và 

Nhà nước, sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong công 

tác phòng, chống dịch bệnh.  
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- Vận động mỗi người dân tiếp tục là một chiến sỹ, mỗi gia đình, thôn, 

xóm, làng, bản, khu phố… là pháo đài, cùng chung sức, đồng lòng đẩy lùi dịch 

bệnh. Vận động Nhân dân thực hiện khai báo sức khỏe toàn dân, tham gia giám 

sát các đối tượng nguy cơ, tổ chức cách ly và theo dõi sức khỏe tại nhà. 

- Chỉ đạo triển khai công tác phòng, chống dịch trong tổ chức mình; phối 

hợp chỉ đạo công tác truyền thông phòng, chống dịch bệnh; bố trí các lực lượng 

tình nguyện sẵn sàng tham gia các phương án ứng phó phòng, chống dịch tăng 

cường phối hợp với các cấp chính quyền, vận động Nhân dân tự giác tuân thủ 

các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; tiếp tục vận động các tổ chức doanh 

nghiệp và Nhân dân ủng hộ nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch. 

 14. UBND các huyện, thành phố 

 - Tăng cường hoạt động thường xuyên và có hiệu quả Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch COVID-19 các cấp; chủ động phối hợp với ngành y tế và 

các huyện lân cận triển khai ngay các phương án phòng, chống dịch; tùy theo 

tình hình thực tế của địa phương để triển khai thành lập các chốt kiểm tra y tế 

tạm thời để kịp thời phát hiện những trường hợp nghi ngờ để khoanh vùng, 

cách ly theo quy định.  

 - Tạm dừng tổ chức các sự kiện tập trung đông người, khuyến cáo người 

dân đề cao cảnh giác, không hoang mang, lo lắng, chủ động và tự giác thực hiện 

các biện pháp phòng, chống dịch (hạn chế tập trung đông người, đeo khẩu trang, 

rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, dung dịch sát khuẩn,...). 

 UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan liên quan khẩn trương triển khai thực 

hiện các nhiệm vụ trên./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy; 

- Lãnh đạo HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh;  

- Thành viên BCĐ PCD COVID-19 tỉnh; 

- Các Văn phòng: TU, HĐND, ĐĐBQH tỉnh;  

- Các Ban Đảng Tỉnh ủy; 

- Các Huyện ủy, Thành ủy;  

- C,PVP UBND tỉnh,  

  các phòng CM, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KGVX. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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