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

THÀNH PHỐ LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:         /UBND-TP 

V/v Hướng dẫn trình tự thủ tục các 

ly y tế phòng chống dịch bệnh 

covid - 19 thuộc thẩm quyền của 

UBND các phường, xã  

TP. Lạng Sơn, ngày      tháng 4 năm 2020 

 

Kính gửi:     UBND các phường, xã. 

Ngày 01/4/2020 Thủ tướng chính phủ ban hành Quyết định 447/QĐ-TTg 

về việc công bố dịch covid-19, với phạm vi quy mô xảy ra dịch toàn quốc. 

Trong thời gian qua việc tổ chức cách ly y tế trên địa bàn thành phố cơ bản đảm 

bảo theo đúng trình tự, thủ tục luật định. Tuy nhiên trong quá trình triển khai 

thực hiện trên địa bàn một số phường, xã còn có sự lúng túng khi triển khai thực 

hiện. Để thực hiện có hiệu quả Quyết định của thủ tướng chính phủ, thống nhất 

việc tổ chức cách ly y tế trên địa bàn thành phố Lạng Sơn, góp phần ngăn chặn, 

hạn chế lây lan dịch bệnh trong thời gian tới. UBND thành phố ban hành văn 

bản hướng dẫn thống nhất về trình tự thủ tục cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế 

trên địa bàn thành phố như sau: 

(có hướng dẫn chi tiết kèm theo) 

UBND thành phố gửi nội dung hướng dẫn để UBND các phường, xã, các cơ 

quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu khó 

vướng mắc đề nghị UBND các phường, xã báo cáo kịp thời về UBND thành phố 

để xem xét hướng dẫn theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Thành ủy (b/c); 

- TT HĐND TP; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND TP; 

- Các cơ quan,ban,ngành thành phố; 

- UBMTTQVT thành phố; 

-  Các cơ quan đoàn thể TP; 

- UBND các phường, xã; 

- C, PCVP HĐND-UBND TP; 

- Lưu: VT (Trang TTĐT TP). 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

  Lê Trí Thức 
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